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 النا�سرية / ح�سني العامل 

�شهد القطاع الزراعي يف حمافظة ذي قار  م�ؤخرا تراجعا 
للم�شاحات  وتقلي�شا  الزراعية  املحا�شيل  انتاج  يف 
الزراعية امل�شم�لة باخلطة الزراعية ، فيما عزا عدد من 
�شعف  اىل  الزراعي  ال�اقع  تده�ر  املحافظة  مزارعي 
حيث   ، املياه  و�شح  الرتبة  ومل�حة  احلك�مي  الدعم 
على ح��ض  تقع  ادارية  10 وحدات  من  اكرث  ت�شمل  مل 
وه�  املذك�رين  للعامني  الزراعية  باخلطة  الفرات  نهر 
ال�شاحلة  الزراعية  االرا�شي  م�شاحة  ن�شف  ميثل  ما 
للزراعة يف املدينة التي ت�شك� باال�شل من ارتفاع ن�شبة 

مل�حة الرتبة وانخفا�ض حجم الغلة الزراعية .
وقال ممثل االحتاد العام للجمعيات الفالحية يف ذي قار 
حيدر العبادي لـ)املدى االقت�شادي (: حرم الفالح�ن يف 
ح��ض نهر الفرات من الزراعة متاما وقل�شت امل�شاحات 
الغراف اىل 80% فقط م�شريا  الزراعية يف ح��ض نهر 
وحدة   11 يف  الفالحني  بحرمان  ت�شبب  ذلك  ان  اىل 
م�رد  من  النا�شرية  وغرب  و�شرق  جن�ب  يف  ادارية 

رزقهم اال�شا�شي .
واأ�شاف العبادي : ان ال�شرورة تتطلب اعادة النظر يف 
اقرار خطة  اهمية  م�ؤكدا على  الزراعية احلالية  اخلطة 
زراعية ال تقل عن 50% يف ح��ض نهر الفرات و %100 
النهر  يف  مت�فرة  املياه  ك�ن  الغراف  نهر  ح��ض  على 
االخري على حد ق�له وكافية لتغطية حاجة الفالحني يف 
مناطق �شمال النا�شرية اذا مت تنظيمها ب�ش�رة �شحيحة 
لذنائب  ال�شقي  مياه  الي�شال  املرا�شنة  نظام  واعتماد 
االنهر  لتطهري  �شاملة  خطة  اعتماد  اىل  دعا  كما  االنهر 
االروائية واملبازل الطبيعية والعمل على دعم  الفالحني 
وت�شجيعهم على اعتماد منظ�مات �شقي حديثة تقلل من 

هدر املياه وحتمي الرتبة من ارتفاع ن�شبة املل�حة .
واأو�شح العبادي: ان ابرز املع�قات التي ت�اجه القطاع 
الزراعي يف حمافظة ذي قار تكمن بارتفاع ن�شبة مل�حة 
الرتبة  يف االرا�شي الزراعية حيث ال ت�شكل االرا�شي 
من  اكرث  يعتمد  التي  قار  ذي  حمافظة  يف  امل�شت�شلحة 
جممل  من   %  1،5 �ش�ى  الزراعة  على  �شكانها  ن�شف 
الف  و45  ملي�نًا  والبالغة  للزراعة  ال�شاحلة  االرا�شي 
ل�شبكات  املحافظة  وافتقار  املياه  �شحة  تعد  كما  دومن 
ومنظ�مات ري حديثة ونق�ض املكننة الزراعية وارتفاع 
ا�شعار ال�ق�د والبذور واال�شمدة امل�شتلزمات الزراعية 
االخرى من املع�قات الرئي�شة التي حت�ل دون النه��ض 
من  الفالحني  حرمان  اىل  وت�ؤدي  الزراعي  بال�اقع 

االنتفاع بارا�شيهم . 
ومن جانبه قال رئي�ض احتاد اجلمعيات الفالحية يف ذي 
الفالح�ن  تكبدها  هنالك خ�شائر    : اليا�شري  مقداد  قار 

نتيجة عدم و�ش�ح ال�شيا�شة الزراعية .
ح��ض  على  الفالحني  ا�شتثناء  ان  اليا�شري:  وا�شاف 
الفرات من اخلطة الزراعة وتبليغهم بهذا اال�شتثناء يف 
وقت متاخر جدا ت�شبب با�شرار مادية كبرية للفالحني 
حيث مل يبلغ فالح� تلك املناطق اال بعد ان قام�ا بحراثة 
الزراعية  امل�شتلزمات  وتهيئة  البذور  و�شراء  ارا�شيهم 

االخرى .
بتع�ي�شات  الفالحية  اجلمعيات  احتاد  رئي�ض  وطالب   
مالية للفالحني املذك�رين والفالحني الذين ت�شرروا يف 
امل�ا�شم الزراعية ال�شابقة  الفتا اىل ان من اهم العقبات 
التي ت�اجه الفالحني يف معظم مناطق حمافظة ذي قار 
حياة  على  �شلبا  تنعك�ض  اخذت  التي  املياه  �شحة  هي 
الفالحني و�شكان مناطق االه�ار داعيا يف ال�قت نف�شه 
ح�شة  تامني  اىل  املعنية  واجلهات  املركزية  احلك�مة 
كافية من املياه لفالحي حمافظة ذي قار وعدم االكتفاء 

با�شدار قرارات مركزية حترمهم من زراعة ارا�شيهم .
وحذر اليا�شري من انعكا�ض مثل هكذا قرارات على حياة 
ال�شكان واو�شاعهم االقت�شادية واالجتماعية وال �شيما 

ان العديد من مناطق حمافظة ذي قار وال �شيما مناطق 
اال�شر  من  الع�شرات  وهجرة  نزوح  �شهدت  قد  االه�ار 
نتيجة  اجلام��ض  ومربي  اال�شماك  و�شيادي  الفالحية 

اجلفاف و�شحة املياه يف مناطقهم . 
قد  قا�شم  اإ�شماعيل  املهند�ض  املائية  امل�ارد  مدير  وكان 
االعالم  ل��شائل  �شحفية  ت�شريحات  يف  م�ؤخرا  ا�شار 
املحلية اىل اإن اللجنة امل�شرتكة بني وزارة امل�ارد املائية 
ووزارة الزراعة �شادقت على اخلطة الزراعية ال�شت�ية 
نف�شها  الزراعية  امل�شاحات  اإقرار  ومت  قار  ذي  ملحافظة 
ح��ض  على  ال�شابق  ال�شت�ي  امل��شم  يف  اأقرت  التي 
الغراف فقط والذي ينحدر من نهر دجلة حيث خ�ش�شت 
م�شاحات زراعة احلنطة ب�اقع 160900 دومن  وال�شعري 
 29025 ب�اقع  واخل�شراوات  دومن    264300 ب�اقع 

دومنا وحما�شيل علفية ب�اقع 19165 دومنا " .
بخطة  طالبت  كانت  الزراعة  دائرة  اإن  اإىل  لفت  انه  بيد 
ملح�ش�ل  دومنا   235350 ت�شمنت  اأو�شع  زراعية 
بينما  ال�شعري  ملح�ش�ل  دومن   305450 و  احلنطة 
وللمحا�شيل  دومنا   36888 للخ�شراوات  خ�ش�شت 

العلفية 16350 دومنا .
م��شحًا اإن اخلطة التي اأقرت هي اقل مما كانت تطمح 

اإليه دائرة الزراعة يف املحافظة.
ال  انه  قا�شم  اأكد  فقد  الفرات  ح��ض  يخ�ض  ما  يف  اأما 
واملياه  احلايل  ال�شت�ي  للم��شم  زراعية  خطة  ت�جد 
التي تطلق يف نهر الفرات فقط الإغرا�ض ال�شرب واإرواء 

الب�شاتني .
اىل ذلك  دعا رئي�ض اللجنة الزراعية يف جمل�ض حمافظة 
ذي قار كرمي اجلابري اىل زيادة الدعم احلك�مي للقطاع 
االهمية  املحافظة  يف  الري  �شبكات  وايالء  الزراعي 
الريف  �شكان  ا�شتقرار  على  تاثري  من  لها  ملا  الق�ش�ى 

وتط�ير ال�اقع الزراعي وانعا�ض مناطق االه�ار .
للقطاع  احلك�مي  الدعم  ان   : اجلابري  واو�شح   
تنظيم اجلداول  ان يحظى  وناأمل  الزراعي �شئيل جدا 
والن�اظم ودعم الفالحني وجتهيزهم باالآليات واملكننة 
العام  خطة  يف  خا�ض  باهتمام  الزراعية  وامل�شتلزمات 

قار  ذي  حمافظة  �شم�ل  اىل  ندع�  كما  وا�شاف  املقبل 
مل  املحافظة  ك�ن  الزراعية  لالفات  اجل�ية  باملكافحة 
�شبعة  من  اكرث  منذ  ج�ية  مكافحة  عملية  اية  ت�شهد 
الزراعة  وزارة  فاحتت  املحافظة  ان  اىل  الفتا  اع�ام 
ب�شاأن و�شع خطة ملكافحة االآفات الزراعية يف املحافظة 
جن�ب  يف  الزراعي  الف�شلية  مطار  من  اال�شتفادة  عرب 

النا�شرية اال ان االمر ما زال يف ط�ر املخاطبات .
الفالحني  معظم  ان  اىل  الزراعية  اللجنة  رئي�ض  وا�شار 
بحاجة  وهم  بدائية  انتاج  ادوات  �ش�ى  ميتلك�ن  ال 
لتع�ي�شهم  املركزية  احلك�مة  من  كبرية  وقفة  اىل 
النظام  عهد  ابان  له  تعر�ش�ا  الذي  الكبري  االهمال  عن 
ال�شابق وال �شيما يف جمال تاهيل �شبكات الري الفتا اىل 
ان عدم تطهري االنهر واجلداول اخذ ي�ؤثر على ان�شيابية 
ال�شقي  طرق  ت�شتخدم  التي  الريفية  املناطق  اىل  املياه 
االليات  ال�شيحية. واكد اجلابري وج�د نق�ض حاد يف 
اىل  م�شريا  االنهر   كري  يف  امل�شتخدمة  االخت�شا�شية 
ان اآليات كري وتطهري االنهر يف ذي قار ال تتنا�شب مع 
حجم ال�شحة وعدد االنهر واجلداول الفرعية والرئي�شة 

التي هي بحاجة اىل تطهري. 
وا�شار اجلابري اىل ان �شحة املياه اخذت تنعك�ض �شلبا 
االنتاج  ان  مبينا  واحلي�انية  ال�شمكية  الرثوة  على 
اخذ  واحلي�انية  ال�شمكية  الرثوة  وحجم  الزراعي  
املياه فكلما كانت هناك �شحة  يتنا�شب طرديا مع �شحة 
احلي�انية  الرثوة  حجم  وانخف�ض  االنتاج  تراجع 

وال�شمكية .
قار  ذي  حمافظة  ان  الزراعية:  اللجنة  رئي�ض  واأ�شاف 
ال�شحة  لتاليف  املياه  وتقنني  املرا�شنة  نظام  اعتمدت 
يف امل��شم الزراعي املا�شي ومل ي�شتبعد اعتماد النظام 
املذك�ر يف امل��شم احلايل  م�ؤكدا احلاجة اىل حفر ابار 
ارت�ازية لتامني املياه لل�شكان وامل�شاحات الزراعية يف 

عدد غري قليل من مناطق حمافظة ذي قار.
الزراعي ال تنح�شر  القطاع  التي تطال  وتكاد اال�شرار 
بامل�شاحات املزروعة مبحا�شيل احلب�ب واخل�شراوات 
ت�شهد  حيث  النخيل  ب�شاتني  لتطال  تتعداها  وامنا 

خدمة  م�شت�ى  يف  حادا  تراجعا  النخيل  ب�شاتني 
الفالحني لب�شاتينهم ومكافحة االفات الزراعية و�شعفا 
هذا  ا�شباب  املتخ�ش�ش�ن  ويرد  التم�ر  انتاج  يف 
الفالح  يجنيه  الذي  املادي  املردود  الرتاجع اىل �شعف 
من بيع حما�شيل التم�ر م�ؤكدين انعكا�ض هذا الرتاجع 
اىل  نف�شه   ال�قت  يف  داعني  التم�ر  ن�عية  على  �شلبا 
�شرورة تفعيل املبادرة الزراعية التي اطلقتها احلك�مة 
النظر يف اجراءات ت�شليف  اعادة  يف وقت �شابق عرب 
بالغر�ض  املتجاوزون  �شيما  وال  الب�شاتني  ا�شحاب 
الب�شاتني  ا�شحاب  من   %90 من  اكرث  ي�شكل�ن  والذين 
ا�شكالية  اىل  ي�شريون  حيث  قار  ذي  حمافظة  يف 
ت�شليف ا�شحاب الب�شاتني بالق�ل) اغلب الب�شاتني هي 
اكرث من خم�شني  بالغر�ض ومنذ  التجاوز  واقعة �شمن 
وغري  زراعيًا  طاب�  ميلك�ن  ال  ا�شحابها  ومعظم  عاما 
م�شم�لني بقان�ن 117 وال يرتبط�ن باية عالقة زراعية 
ت��شيع  دون  حال  ما  وهذا  قار(   ذي  زراعة  دائرة  مع 

عملية الت�شليف اخلا�شة بتط�ير ب�شاتني النخيل . 
واملعنني  النخيل  ب�شاتني  ا�شحاب  يرد  حني  يف 
وانت�شار  االمرا�ض  تف�شي  ا�شباب  الزراعية  بالق�شايا 
جدوى  عدم  اىل  النخيل  ب�شاتني  يف  الزراعية  االفات 
ال�شعب  مالكات  بها  تق�م  التي  االر�شية  املكافحة 
اجل�ية  املكافحة  انعدام  واىل  قار  ذي  يف  الزراعية 
ا�شحاب  من  جمم�عة  ي�ؤكد  حيث  الزراعية  لالفات 
ذي  حمافظة  من  متفرقة  مناطق  ويف  النخيل  ب�شاتني 
تعفري  تعتمد  التي  االر�شية  املكافحة  جدوى  عدم  قار 
يف  اليدوية  الر�ض  م�شخات  وا�شتخدام  اللقاح  حب�ب 
عملية  ر�ض املبيدات احل�شرية  م�شريين  اىل قلة فاعلية 
املكافحة االر�شية يف الب�شاتني  ذات االرتفاعات العالية 
الكافية..  العناية   تتلق  مل  والتي  املرتوكة  والب�شاتني 
وا�شار ا�شحاب الب�شاتني اىل ارتفاع معدالت اال�شابة 
بح�شرة احلمرية وحفار �شاق النخيل  الذي يطلق عليه 
حمليا ت�شمية ) الكا�ش��ض(  ف�شال عن امرا�ض خمتلفة 
من ابرزها انحناء القمة النامية وخيا�ض طلع النخيل 

وحتجر الثمار وتلفها. 

تقارير محلية

مزارعو ذي قار يعزون تدهور الواقع الزراعي
اىل �شعف الدعم احلكومي وملوحة الرتبة و�شحة املياه 
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 مقابلة/ املدى االقت�سادي

يعد منفذ طربيل احلدودي من اكرب واأقدم 
املنافذ الربية، القابلة لعملية التبادل التجاري 
ف�ساًل عن حركة دخول وخروج امل�سافرين من 
واىل االأردن ال�سقيق، واىل فرتة ما قبل عام 
200 كان املنفذ الوحيد الذي يربط العراق 
بدول العامل االأخرى.
مدير عام منفذ طربيل احلدودي فا�سل لف 
حتدث  لـ )املدى االقت�سادي(عن املنفذ احلدودي 
باعتبار املنفذ النموذجي الوحيد يف العراق.

 ما اإيراداتكم املتحققة لهذا العام؟
بلغت  حيث  االإيرادات  ناحية  من  واحد  رقم  املنفذ   -
 250 من  الأكرث  ت�شل  و�شن�يًا  مليارًا   25 واحد  ل�شهر 
يقدم  ما  خالل  من  وا�شعة  حركة  ي�شهد  واملنفذ  مليارًا 
التجار  من خدمات ومن دون عراقيل، ولكن هناك من 
الب�شائع  من  امل�شتح�شلة  املبالغ  ارتفاع  ي�شك�   من 
امل�شت�ردة من قبل التجار وهذا لي�ض للمنفذ اأي يد به 
اأ�شدرتها  التي  كية  الكمر  التعريفية  وفق  نعمل  الأننا 
الهيئة العامة للكمارك ونحن نطبق القان�ن ب�شكل جيد 
وهذا  وال�شمال   اجلن�ب  يف  املنافذ  بقية  عك�ض  على 
هذه  من  ب�شائعهم  يدخل�ن  التجار  بع�ض  جعل  االأمر 
وقد  �شحيح  ب�شكل  القان�ن  فيها  يطبق  ال  التي  املنافذ 
اأوعزت  التي  العالقة  ذات  اجلهات  على  االأمر  عر�شنا 
بدورها اىل تطبيق القان�ن يف كل املنافذ وكما مطبق 
فقد  حالة  اأي  مع  نتهاون  ال  ونحن  طربيل،  منفذ  يف 
حرقنا حم�لة اأكرث من 45 �شاحنة من اللح�م الفا�شدة 
كما  امل�اطن،  غذاء  مت�ض  حالة  باأي  نتهاون  ال  ونحن 
و�شعنا قائمة �ش�داء باأ�شماء الكثري من التجار الذين 

يتعامل�ن بب�شائع منهية ال�شالحية.

 ما الب�سائع التي تفر�ض عليها الر�سوم؟
عليها  تفر�ض  التي  الب�شائع  قائمة  ال�شجائر  تت�شدر   -
ر�ش�م عالية و الب�شائع الكهربائية لذلك اغلب التجار 
منافذ  من  الب�شائع  من  الن�ع  هذا  يدخل�ن  �شاروا 
نحن،  نطبقها  التي  نف�شها  املعاير  بها  تطبق  ال  اأخرى 
الن التاجر يبحث عن املكان الذي يدفع به اقل وبالتايل 
اأ�شبح هناك عزف من قبل التجار على اإدخال هذه امل�اد 

من خالل منفذنا.

 ما عدد ال�ساحنات التي تدخل من خالل املنفذ 
يوميًا، وما الطاقة اال�ستيعابية للمنفذ؟

- حاليًا ن�شتقبل من 500 اىل 700 �شاحنة ي�ميا ولدينا 
وعملنا  �شاحنة   1500 بحدود  ت�شل  ا�شتيعابية  طاقة 
امل�شاكل  من  الكثري  وج�د  ومع  �شاعة  وع�شرين  اأربع 
ال�ش�نار وامل�ازين اجل�شرية  اأجهزة  التي نعاين منها 

اإال ان عملنا م�شتمر ومل يت�قف ي�مًا.

 هل هناك دور للرقابة يف املنفذ؟
اأكرث من �شت جهات متار�ض دورًا رقابيًا، كما  - هناك 
تكاملي  والعمل  فنية  �شيطرة  فتح  املخابرات  جهاز  ان 
اأي  حتدث  مل  لذلك  املنفذ،  يف  الرقابة  ق�شم  اىل  اإ�شافة 
خمالفة  اأو  فا�شدة  م�اد  اأي  دخ�ل  يف  خرق  عملية 

للم�ا�شفات.

املنافذ الربية، هل هو كاف يف  االعتماد على   
املنافذ   هذ وهل  االقت�سادية،  العجلة  حتريك 
 املوان مع  التناف�ض  غمار  خو�ض  على  قادرة 

العراقية؟
- دخ�ل امل�انئ جمال التناف�ض هذا اأمر جيد فالعراق 

بحاجة  وه�  كبرية   اقت�شادية  نه�شة  على  مقبل  اأالن 
ال  كان  ال�شابق  يف  احلدودية،  واملنافذ  امل�انئ  لكل 
تدخل العراق اإال امل�اد الغذائية اإما اأالن يدخله خمتلف 
املتنامية  احلركة  وهذه  التجارية  وال�شلع  الب�شائع 
التدفق  هذا  مل�اكبة  للعمل  الطاقات   ال�شتنفار  بحاجة 
حتدده  املناف�شة  عامل  ان  كما  الب�شائع،  من  الهائل 
ال  التي  االإجراءات  وقلة  املنفذ  قرب  منها  عدة  �شروط 
تعرقل دخ�ل الب�شائع وهذا ما ي�شهد به التجار، وكل 
جمال  يف  االأق�ى  الطرف  يف  ت�شعنا  الع�امل  هذه 
املناف�شة اإ�شافة اإىل اإننا نعمل وفق القان�ن ال نخ�شع 
جمل�ض  عملنا  يف  يتدخل  ان  اأو  ع�شائرية  جهة  الأية 
لن  لذلك  ارتباطنا باحلك�مة االحتادية،  املحافظة، الن 
يتاأثر منفذ طربيل بفتح اأي ميناء منها لقربه من بغداد 
وكرثة ال�شيطرات لذلك الطريق من منفذ طربيل طريق 
مبا�شر، ونحن االآن طرف ق�ي يف اأي مناف�شة و�شنبقى 

كذلك يف امل�شتقبل.

الداخلة  للب�سائع  الهائل  ال�سيل  هذا  اأمام    
للعراق هناك الكثري من الب�سائع التي ال تتمتع 
هي  ما  النوعية  وال�سيطرة  التقيي�ض  ب�سروط 

اأجراءاتكم بهذا ال�سدد؟
اجلانب  اإىل  اأعادتها  مت  احلاالت  من  الكثري  ح�شل   -
منها  الغذائية  امل�اد  من  الكثري  حرق  مت  كما  االأردين 
اأعدنا  اأننا  الأنها غري �شاحلة لال�شتهالك، كذلك  اللح�م 
منتهية  خمتلفة  مب�اد  حمملة  �شاحنة  �شتني  من  اأكرث 
 %  5 بن�شبة  �شك  فيها  مادة  اأي  نعيد  فنحن  ال�شالحية 
دخ�ل  �ش�ئها  على  نقرر  التي  اأولية  فح��شات  لدينا 
يف  تالعب  باأي  ن�شمح  ال  ونحن  عدمه  من  الب�شائع 
العراقي  امل�اطن  بحياة  مرتبط  االأمر  الن  املجال  هذا 
عن  خط�رة  تقل  ال  م�ش�ؤولية  اأمام  يجعلنا  االأمر  هذا 
ت�فري االأمن فه� امن غذائي ان �شح التعبري ونحن من 
اأكرث املنافذ التي تر�شل عينات اىل التقي�ض وال�شيطرة 
الن�عية اىل بغداد وال ن�شمح بدخ�ل اأي ب�شاعة اال بعد 

جناحها يف الفح�ض.

هل  الواردات،  يف  كبرية  قفزة  املنفذ  حقق   
ا�ستخدم جزء من هذ الواردات يف تطوير املنفذ 
احلديثة  الو�سائل  من  نق�ض  من  يعانيه  ما  و�سد 

للك�سف والتفتي�ض؟
لنا  ولي�ض  الدولة  خزينة  يف  تدخل  املنفذ  واردات   -
احلق با�شتخدامها فالقان�ن ال ي�شمح لنا بهذا فال ي�جد 
يف  الت�شرف  يف  احلق  يعطينا  قان�ن  اأو  ت�شريع  اأي 
عملنا  نط�ر  باأن  نطمح  اأننا  �شحيح  ال�اردات،  هذه 
و�شد الكثري من النق��شات التي يعاين  منها املنفذ منها 
املراقبة ون�شب  االأبنية ون�شب كامريات  ترميم  اأعادة 

�ش�نار  واأجهزة  احلم�الت  ل�شبط  اجل�شرية  امليازين 
لفح�ض احلقائب اإ�شافة اإىل اإننا نعاين من نق�ض املياه 
من  ال�ا�شل  االأنب�ب  تعطل  ب�شبب  لل�شرب  ال�شاحلة 
مدينة الرطبة منذ عام 2003 فنحن وفرنا املياه بجه�د 
باأن هناك خططًا  الداخلية  ذاتية، ولكن وعدتنا وزارة 
اإىل  �شيء  اأي  نلم�ض  مل  ولكننا  املنافذ  لتط�ير  معدة 

اأالن.

 اإ�سافة ملا ذكرت ما معوقات وم�ساكل العمل التي 
تعانون منها؟

- م�شكلنا هي ل�ج�شتية اأكرث مما هي فنية  و�شبق وان 
االأجهزة احلديثة  نق�ض  م�شكلة  من  نعاين  باأننا  ذكرت 
عمليات  زالت  فال  با�شتمرار  اأ�شاليبه  يط�ر  فاالإرهاب 
التفتي�ض لدينا تعتمد على العمل اليدوي، لدينا عجالت 
�ش�نار لكنها ال تفي بالغر�ض املطل�ب لكرثة عطالتها، 
نقل  عملية  ان  اإىل  اإ�شافة  �شيء،  كل  تظهر  ال  اأنها  كما 
املنت�شبني وفق التعليمات التي ن�شت على نقل املنت�شب 
العمل  باأنه وفق نظام  اذا ما عرفنا  اأ�شهر هذا  كل �شتة 

بالبديل، وهذا االأمر يعرقل ويربك العمل.

 مع ان و�سائلكم بدائية كما اأ�سلفت، اأمل حتدث 
اأية عملية خرق كتهريب اثار اأو اأموال؟

- رغم اأننا نعاين من قدم ال��شائل املتبعة يف عمليات 
التفتي�ض مع هذا مل حت�شل اأي عملية وذلك ملا يتمتع به 

منت�شب�نا من خربات تراكم بفعل العمل الي�مي، فقبل 
تهريب  عملية  اكرب  نحبط  ان  ا�شتطعنا  ق�شرية  فرتة 
مبلغ  �شبط  من  متكنا  فقد  العراق  تاريخ  يف  لالأم�ال 
اأكرث من ثالثة ماليني  للتهريب بلغ  املال معد  كبري من 
األف ي�رو وثالثمائة ملي�ن دينار عراقي  دوالر ومئة 
يف  و�شعت  كابر�ض  ن�ع   �شيارة  يف  م��ش�عة  كانت 
اأماكن خمفية ومت األقاء القب�ض على ال�شائق فهذا االأمر 
اأكرث  بحمل  اإال  القان�ن  ي�شمح  فال  للقان�ن  خمالف 
املبلغ  اإيداع  ومت  �شخ�ض،  لكل  دوالر  اآالف  ع�شرة  من 
وبرغم  ر�شمي  ا�شتالم  ب��شل  الرافدين  م�شرف  يف 
املغريات التي قدمت لنا اإال ان االأمانة التي نحملها  اكرب 
من اإغراءاتهم  واحلمد لله ا�شتطعنا ان ن��شل الق�شية 

اإىل �شاحة الق�شاء الذي �شيق�ل كلمته.

 منفذ طربيل يعد واجهة للبلد، هل اأنت را�ض 
على ما يقدم من خدمات للم�سافرين؟

- بال �شك اأننا نقدم الكثري من اخلدمات ولكنها لي�شت 
مب�شت�ى الطم�ح فنحن نطمح ان تك�ن هناك قاعات 
نحن  جديدة  �شحية  ومرافق  ومطاعم  كربى  مكيفة 
اأنها  اإال  هذا  كل  نرتب  ان  ا�شتطعنا  الذاتية  بجه�دنا 
تبقى دون م�شت�ى الطم�ح ونحن نتمنى ان جند االأذن 
املنفذ احلي�ي  لتط�ير هذا  التي متتد  واليد  ال�شاغية 
الذي ي�شهم يف دعم االقت�شاد العراقي، كما انه له دور 

يف املحافظة على االأمن يف حماية الرثوة ال�طنية.

اإيرادات املنفذ  �شنويًا ت�شل اىل 250 مليار دينار
مدير عام منفذ طربيل احلدودي:

فا�شل خملف
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من  ال�شحب  على  اخلليجية  الــدول  اغلب  اعتمدت 
ارتفاع  فــرتة  يف  راكمتها  التي  النقدية  ف�ائ�شها 
لكن  االقت�شادي،  التحفيز  خطط  لتم�ل  اال�شعار 
االقت�شادات غري النفطية، كاقت�شاد دبي مثال الذي 
يعتمد على التجارة، واقت�شاد �شلطنة ُعمان، حققت 
بكثري  اف�شل  الطاقة  قطاع  غري  قطاعاتها  يف  من�ا 
�شادرات  على  كليا  تعتمد  التي  االقت�شادات  مــن 

الطاقة.
فظلت  الغاز  �ــشــادرات  على  تعتمد  التي  قطر،  امــا 
يف  اقت�شاد  اأي  من  بكثري  اعلى  من�  ن�شب  حتقق 

العامل.
قبل  الـــدويل  النقد  ل�شندوق  تقرير  احـــدث  ويف 
ايام، طالب ال�شندوق دول اخلليج باال�شتمرار يف 

االنفاق العام وحتفيز االقت�شاد ل�شيانة النم�.
االحتياطيات  من  ال�شحب  حجم  التقرير  وك�شف 
وتاأثري انخفا�ض ا�شعار النفط على ميزانيات دول 

املنطقة.

فح�شب ارقام �شندوق النقد الدويل يت�قع اال يزيد 
ما  عن  العام  هــذا  النفط  �ــشــادرات  عــائــدات  فائ�ض 
بني 40 و50 مليار دوالر، مقابل 380 مليار دوالر 

راكمتها دول اخلليج العام املا�شي.
ال�شرق  منطقة  اقــتــ�ــشــادات  منــ�  التقرير  وتــ�قــع 
افريقيا عم�ما مبت��شط 2.2 يف  االو�شط و�شمال 

املئة هذا العام وبن�شبة 4 يف املئة العام املقبل.
امــــا نــتــيــجــة منـــ� الــقــطــاعــات غـــري الــنــفــطــيــة يف 
اقت�شادات الدول اخلليجية، فت�قع ال�شندوق من� 
املئة  يف   3.2 بن�شبة  فيها  االجمايل  املحلي  الناجت 

يف املت��شط هذا العام.
ت�قعات  مع  مقارنة  بال�شيئة،  لي�شت  ن�شبة  وتلك 
واالقت�شادات  ككل  العاملي  لالقت�شاد  ال�شندوق 

ال�شاعدة خ�ش��شا.
ينم�  ان  العاملي  لالقت�شاد  ال�شندوق  فت�قعات 
ــة الـــعـــام املــقــبــل، بــنــ�ــشــبــة من�  ــئ بــنــ�ــشــبــة 3 يف امل
لالقت�شادات ال�شاعدة عند 5.1 يف املئة مقابل 1.7 
يف املئة هذا العام، وتتباين دول اخلليج يف درجة 
لت�قعات  بالن�شبة  وكذلك  العاملي  بالرك�د  التاثر 

النم�.
اجماال  للمنطقة  االقت�شادي  الــنــاجت  انكم�ض  فقد 
بن�شبة 3.5 يف املئة هذا العام، لكن ن�شبة انكما�ض 

الناجت يف ال�شع�دية مثال ت�شل اىل 15 يف املئة.
ال�شياق  خارج  فقطر  النم�،  لت�قعات  بالن�شبة  اما 
العام  بن�شبة من� 11.5 هذا  للمنطقة والعام  العام 
وت�قع ن�شبة من� 18.5 يف املئة العام املقبل، تليها 
بفارق كبري �شلطنة عمان بن�شبة من� مت�قعة للعام 
اجلاري عند 4.1 يف املئة تنخف�ض العام املقبل اىل 
3.8 يف املئة، اما البحرين فيت�قع من� اقت�شادها 3 

يف املئة هذا العام 3.7 يف املئة العام املقبل.
وتبقى االمارات اقرب للمعدالت الدولية بن�شبة من� 
هذا العام - 0.2 يف املئة ون�شبة من� 2.4 يف املئة 
العام املقبل، تليها الك�يت بن�شبة من�  1.6 يف املئة 

هذا العام ون�شبة من� 3.2 يف املئة العام املقبل.
التباين  يبدو  اخلليجية  االقــتــ�ــشــادات  اكــرب  ويف 
وا�شحا، اذ يت�قع من� �شلبي لالقت�شاد ال�شع�دي 
هذا العام بن�شبة  0.9 يف املئة وبن�شبة 4 يف املئة 
العام املقبل.وتظل الدول النفطية يف و�شع يح�شمه 

�شعر النفط والغاز يف اال�ش�اق العاملية، وتبقى كل 
االمريكية  العملة  ب�شعر  متاثرة  اخلليجية  الــدول 

التي تربط عمالتها ال�طنية بها.
وا�شحا،  من�ا  ت�شهد  النفطية  غري  القطاعات  لكن 
ناحية  من  احلك�مية  التحفيز  خطط  من  م�شتفيدة 
ومع��شة انكما�ض دور عائدات �شادرات الطاقة يف 

الناجت املحلي االجمايل.
ــحــة، تبدو  ــ�ا�ــش ـــــة، ومــظــاهــرهــا ال وبـــرغـــم االزم
الن�شيحة  هدي  على  �شائرة  املنطقة  دول  حك�مات 

التي ت�شمنها تقرير �شندوق النقد.
ـــــدوالرات يف  فخطط انــفــاق عــ�ــشــرات مــلــيــارات ال
م�شروعات البنية اال�شا�شية وغريها من امل�شروعات 
مل تتعطل برغم ما ت�شكله من عبء على امليزانيات 
ه�  كما  العمل  يجري  املثال،  �شبيل  الر�شمية.فعلى 
خمطط يف م�شروع اول مرتو يف املنطقة يف دبي 
بكلفة مليارات الدوالرات، وذلك بعد افتتاح مرحلته 
خ�ش�شته  ما  انفاق  ظبي  اب�  ت�ا�شل  كما  االوىل، 
مليارات  بع�شرات  منها،  الثقافية  حتى  مل�شروعات، 

الدوالرات.

الإنفاق العام يحد من تراجع اقت�شادات اخلليج

ارتفاع ا�شعار  
الذهب فوق م�شتوى 

1120 دولرًا
 نيويورك / وكاالت

 
نهاية  التاريخي   ارتــفــاعــه  االأ�ــشــفــر  املــعــدن  وا�ــشــل 
اال�شب�ع املا�شي م�شجال م�شت�ى قيا�شيا جديدا ف�ق 
من  بدعم  )االأوقية(،  لالأون�شة  دوالرا   1120 حاجز 
يف  الــدوالر،  تراجع  وا�شتمرار  الكبرية،  ال�شناديق 
و�شعدت  الذهب  خطى  النفي�شة  املعادن  اقتفت  حني 

هي االأخرى.
املت�ا�شل  القلق  تزايد  و�شط  الذهب  �شع�د  وياأتي 
املعدن  ما يعزز بريق  العاملي  االقت�شاد  حيال تعايف 
يف  اآمنة،  ا�شتثمارية  كــاأداة  مكانته  وير�شخ  االأ�شفر 
وقت تعاين فيه اأ�ش�اق العمالت واالأوراق املالية من 

اال�شطراب.
و اأظـــهـــرت بــيــانــات احلــكــ�مــة االأمــريــكــيــة، جتــاوز 
زاد  ما  املئة،  يف   10.2 ن�شبة  هناك  البطالة  معدالت 
)امل�شرف  الــفــيــدرايل  االحــتــيــاط  بــاإبــقــاء  التكهنات 
الراهن  معدله  يف  الفائدة  �شعر  االأمريكي(  املركزي 
عند قرابة ال�شفر العام القادم، لي�شع بالتايل املزيد 

من ال�شغ�ط على الدوالر.
وا�شتفادت اأ�شعار الذهب من الطلب املتزايد لال�شتثمار 
اال�شتثمار  �شناديق  جانب  من  النفي�ض  املعدن  على 
املتخ�ش�شة وه� ما انتقل اإىل االأفراد الذين ينظرون 
باالأزمات خا�شة  اإليه ك��شيلة لالدخار عامة وكمالذ 

مع انخفا�ض ع�ائد بدائل اال�شتثمار االأخرى .
املــركــزيــة ح�ل  املــ�ــشــارف  مــن  كثري  ت�جه  دفــع  كما 
لها،  كاحتياطي  االأ�شفر  للمعدن  اللج�ء  اإىل  العامل، 
الــــدوالر، الـــذي مــا زال ي�شجل مــزيــدًا من  بـــداًل مــن 
الرتاجعات اأمام العمالت االأخرى و�شعر الذهب ملزيد 
من االرتفاع، و�شط ت�قعات باأنه قد ي�ا�شل االرتفاع 

خالل الفرتة املقبلة.
يف   25 ن�شبته  مبا  ارتفاعًا  الذهب  اأ�شعار  و�شجلت 
تقارير  ورجحت  اجلــاري،   2009 العام  خــالل  املئة 
االرتفاع،  مــن  املــزيــد  اأ�ــشــعــاره  ت�شهد  اأن  اقت�شادية 
جل�ء  ب�شبب  لالأون�شة،  دوالر   1500 اإىل  ت�شل  قد 
اأ�شعار  تخفي�ض  اإىل  املــركــزيــة  البن�ك  مــن  العديد 
املعدن  على  الطلب  تزايد  اإىل  اإ�شافة  لديها،  الفائدة 

النفي�ض.

اآ�شيا تقود العامل اىل اخلروج من الركود

 بكني / وكاالت

الرك�د  مــن  للخروج  الــعــامل  تق�د  منطقتهم  ان  اال�شي�ية  الـــدول  قــادة  قــال 
ال�شن�ية  القمة  يف  للم�شاركة  �شنغاف�رة  يف  القادة  ويجتمع  االقت�شادي، 
للتعاون االقت�شادي ال�شيا واملحيط الهادي )ابك(، وه� جتمع ي�شم 21 دولة.
يف  النم�  �شعف  مع  انــه  لــ�جن:  ه�شني  يل  �شنغاف�رة  وزراء  رئي�ض  وقــال 
"يتعني على طرف اخر يف مكان اخر من العامل ان ينفق  االقت�شاد االمريكي 

اكرث".
وا�شاف يف كلمة له امام كبار رجال االعمال: "هذا الطرف ه� ا�شيا".

وا�شار يل اىل ال�شني والهند، حيث ينم� اقت�شادهما باكرث من 6 يف املئة هذا 
العام فيما تعاين معظم دول الغرب من انكما�ض عميق.

القليلة  ال�شن�ات  يف  العامل  م�شت�ى  على  بطيئا  النم�  "�شيك�ن  يل:  وقــال 
القادمة، لكن اداء ا�شيا �شيك�ن جيدا على املدى الط�يل".

�شتنم�  ا�شيا  اقت�شادات  ان  املا�شي  ال�شهر  قال  الدويل  النقد  �شندوق  وكان 
بن�شبة 2.75 يف 2009 وبن�شبة 5.75 يف املئة يف 2010، مقارنة بعدم النم� 

او النم� ال�شلبي يف امريكا واوروبا الغربية.
و�شي�شارك قادة ال�اليات املتحدة ورو�شيا يف قمة )ابك(، التي يرى البع�ض 

انها تعك�ض حت�ل ميزان الق�ى بني امريكا وا�شيا.
وقال الرئي�ض ال�شيني ه� جنتاو امام القمة: ان اجراءات التحفيز حلك�مة 

بالده تفيد االقت�شاد العاملي.
وا�شاف ه�: "ان �شل�شلة االجراءات التي اتخذتها ال�شني مل�اجهة االزمة املالية 

العاملية كانت حافزا للنم� املت�شل وال�شريع ن�شبيا يف االقت�شاد ال�شيني".
وكانت خطة التحفيز بكلفة 586 مليار دوالر عامال ا�شا�شيا يف جعل االقت�شاد 

ال�شيني ي�ا�شل النم� فيما بقية العامل يف رك�د. 
لت�شجيع  ا�شافية  اجــــراءات  �شتتخذ  ال�شني  ان  اىل  اي�شا  هــ�  ا�ــشــار  كما 
امل�شتهليكن ال�شينيني على االنفاق اكرث، ويذكر ان االقت�شاد ال�شيني يعتمد 

ا�شا�شا على الت�شدير.
وقال: "�شتعمل ال�شني على زيادة الطلب املحلي وعلى ت��شيع �ش�قها املحلي 

والدفع باجتاه ت�ازن النم� يف الطلبني املحلي واخلارجي".
ال�شني يف  لــدور  دعمه  تيم�ثي جيثرن عن  االمريكي  وزيــر اخلزانة  واعــرب 
االقت�شاد العاملي، وقال: "اذا نظرت اىل ال�ش�رة اال�شمل لل�شيا�شات ال�شينية، 

فانها تلعب دورا كبريا يف اال�شهام يف التعايف".
قاعدة  بناء  على  ت�شاعد  واعــدة  ا�ش�شا  اال�شالحات  �شم�ل  "ي�فر  وا�شاف: 

�شلبة للنم� يف امل�شتقبل، لي�ض يف املنطقة فح�شب، بل يف العامل اجمع".



العدد )1657(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )17( 
5ت�سرين الثاين 2009 اخبار وتقارير عربية ودولية

 جنيف / وكاالت

  قال مف��ض �ش�ؤون حماية املعل�مات يف �ش�ي�شرا، 
هانزبيرت ث�ير: اإن �شركة حمرك البحث العمالقة 
"غ�غل" �شت�اجه دع�ى ق�شائية يف بالده ب�شبب 
التي  في�"،  "�شرتيت  خدمة  انتهاك  من  املخاوف 

تقدمها ال�شركة لق�اعد اخل�ش��شية يف البالد.
واأ�شاف ث�ير : "ال يتم اإظهار العديد من ال�ج�ه 
معه  ي�شعب  نح�  على  ال�شيارات  اأرقــام  ول�حات 

متييزها ب�شكل كاٍف."
اخل�ش��ض  وجــه  على  بالقلق  ي�شعر  اإنــه  وتابع 
اإظهارهم  يتم  الــذيــن  االأ�ــشــخــا�ــض  ــئــك  اأول بــ�ــشــاأن 
وال�شج�ن  كامل�شت�شفيات  ح�شا�شة،  مــ�اقــع  يف 

واملدار�ض.
الكامريا  ارتفاع  م�شت�ى  ق�شية  اإن  اأي�شا  وقــال 

ُتــبــث عرب  الــتــي  الــلــقــطــات  بت�ش�ير  تــقــ�م  الــتــي 
وذلك  ذاتها،  بحد  م�شكلة  ل  ت�شكَّ املذك�رة  اخلدمة 
االأ�ش�ار  االأ�شياء من وراء  ت�شمح مب�شاهدة  الأنها 
يعني  الذي  االأمر  االأ�شجار،  وح�اجز  واجلــدران 
"�شرتيت  خدمة  عرب  اأكرث  اأ�شياء  روؤيــة  ميكن  اأنه 
ال�شبيل  عــابــر  يـــراه  اأن  ميكن  مبــا  مــقــارنــة  في�" 

العادي.
ت�شمح  في�"  "�شرتيت  خــدمــة  اأن  اإىل  ــ�ــشــار  وُي
مب�شاهدة اأي اأو �شيء يقع على م�شت�ى ال�شارع، 
وبزاوية روؤية مقدارها 360 درجة، وال يتم اإظهار 
العديد من ال�ج�ه ول�حات اأرقام ال�شيارات على 

نح� ي�شعب معه متييزها ب�شكل كاٍف.
وك�شف ث�ير اأنه كان قد ُطلب من غ�غل خالل �شهر 
خمتلفة  اإجـــراءات  باتخاذ  تق�م  بــاأن  املا�شي  اآب 
حيال الق�شية، اإال اأن ال�شركة مل تذعن اأو ت�شتجب 

ملثل تلك الطلبات.
تاأمر  بــاأن  املحكمة  ال�ش�ي�شري  املف��ض  طالب  و 
غ�غل باإزالة جميع ال�ش�ر التي تتعلق ب�ش�ي�شرا، 
البالد  يف  اأخــرى  �ش�ر  اأي  التقاط  عن  والت�قف 

حتى تبت املحكمة بالق�شية.
اأمــلــهــا حيال  ت عــن خيبة  فــقــد عـــربَّ اأمـــا غــ�غــل، 
اأن  من  متاأكدة  اإنها  وقالت  ال�ش�ي�شرية،  اخلط�ة 

خدمة "�شرتيت في�" يف �ش�ي�شرا قان�نية.
�ــشــ�ف حتـــاول تفنيد جميع  اإنــهــا  اأيــ�ــشــا  وقــالــت 
االأ�شباب التي ي�ش�قها ال�ش�ي�شري�ن يف الق�شية، 

التي تق�ل ال�شركة اإنها �شت�شعى جاهدة لك�شبها.
قبل  عدة  اأ�شهرا  االأمــر  ي�شتغرق  اأن  املت�قع  ومن 
اأن تبداأ املحكمة اأي جل�شات ا�شتماع يف الق�شية. 
ت�فر  على  ي�ؤثر  قد  ال�شك�ى  وج�د  جمرد  اأن  اإال 

اخلدمة يف �ش�ي�شرا.

 الريا�ض / وكاالت

اأظهرت بيانات ر�شمية اأن الت�شخم ال�شن�ي يف ال�شع�دية انخف�ض اىل 3.5 باملئة يف 
ت�شرين االول من 4.4 باملئة يف ايل�ل املا�شيني.

ووفقا للبيانات التي وردت على م�قع االدارة املركزية لالح�شاء فقد بلغ م�ؤ�شر كلفة 
قبل  نقطة   120.1 من  ارتفاعا  االول  ت�شرين  يف  نقطة   124.3 اململكة  يف  املعي�شة 

عام.
"برغم  الفرن�شي:  ال�شع�دي  البنك  االقت�شاديني يف  �شفاكياناكي�ض كبري  وقال ج�ن 
اأن  اأن الت�شخم املطلق تراجع فال يزال الت�شخم ال�شهري مرتفعا ومن املحتمل جدا 

يتجاوز خم�شة باملئة خالل العام."
وا�شاف: "من �شاأن ارتفاع طفيف يف اأ�شعار االغذية وارتفاع تكلفة االيجارات ا�شافة 

اىل �شعف الدوالر اأن ي�شهم يف بقاء الت�شخم عند م�شت�يات مرتفعة تاريخيا."
ويف وقت �شابق من هذا ال�شهر اأبقت م�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي )البنك املركزي( 
اأ�شعار الفائدة من دون تغيري يف الربع الثالث بعد اأن راأت اأنه ال �شرورة الي خف�ض 

اخر يف الفائدة لتحفيز االقرا�ض، كما اأن رفع الفائدة غري �شروري نظرا الن الت�شخم 
قيد ال�شيطرة.

واأبقت امل�ؤ�ش�شة على �شعر الفائدة اال�شا�شي عند اثنني باملئة يف الربع الثالث نظرا 
جراء  من  ت�شرر  الذي  البن�ك  قطاع  يف  االقرا�ض  دعم  و�شرورة  الت�شخم  لرتاجع 

خماوف مرتبطة باعادة هيكلة دي�ن �شركات عائلية.
وخف�ض البنك �شعر االقرا�ض القيا�شي 350 نقطة اأ�شا�ض منذ اكت�بر/ ت�شرين االول 
ال�شع�دية  اقت�شاد  تباط�ؤ  اىل  النفط  ال�شعار  احلاد  الهب�ط  اأدى  عندما   2008 عام 

وتراجع الت�شخم عن م�شت�ياته القيا�شية املرتفعة.
وقال حملل�ن ان دورة خف�ض اأ�شعار الفائدة يف ال�شع�دية انتهت على االرجح يف 
ال�قت احلايل وانه يتعني اأي�شا على البنك املركزي ترقب اأي م�ؤ�شرات حمتملة على 
ال�شغ�ط الت�شخمية بعدما ارتفعت اأ�شعار امل�شتهلكني للمرة االوىل يف اأربعة ا�شهر 

يف �شبتمرب اأيل�ل املا�شي.
وتربط ال�شع�دية مثل بقية دول اخلليج العربية عملتها بالدوالر االمريكي. وتخلت 

الك�يت عن ربط عملتها بالدوالر يف 2007 وف�شلت ربط الدينار ب�شلة عمالت.

 لندن / وكاالت

 نــفــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة اال�ــشــبــ�ع املا�شي 
التقارير التي ن�شرت يف وقت �شابق ب�شاأن احتمال 
متت  واأنـــه  النفط،  مــن  العاملي  املــخــزون  ن�ش�ب 
اإثارة ذعر  املبالغة يف االأرقام املتعلقة بذلك خ�شية 
عاملي وتهافت على �شراء املادة احلي�ية يف اأ�ش�اق 

الطاقة العاملية.
املا�شي  اال�شب�ع  ال�شادر  ال�شن�ي  تقريرها  ففي 
ب�شاأن  ت�قعاتها  الــدولــيــة  الــطــاقــة  ــة  وكــال كـــررت 
اأنها �شرتتفع اإىل 105  اإمدادات النفط م�شرية اإىل 

ماليني برميل بحل�ل عام 2030.
وقال ريت�شارد ج�نز، نائب املدير التنفيذي ل�كالة 
"نحن   : �شحفية  ت�شريحات  يف  الدولية  الطاقة 
املخزون  ن�ش�ب  احتمال  من  للتحذير  املخ�ل�ن 
العاملي من النفط والغاز.. لكننا ال نرى اأن مثل هذا 
االأمر �شيحدث قريبًا كما زعمت بع�ض النظريات."

قطاع  اإلــيــنــا  يــنــظــر  "عم�مًا،  جــ�نــز:  ـــاف  واأ�ـــش
ال�شناعة النفطية يف العادة باعتبارنا اأكرث ت�شاوؤمًا 

مما ينبغي."
وكان م�شدر يف ال�كالة رف�ض الك�شف عن ه�يته 
"الغارديان"  ل�شحيفة  �شرح  قد  العق�بة،  خ�شيت 
يعتقدون  املنظمة  داخل  "كثريين  باأن  الربيطانية 
اأنه من امل�شتحيل احلفاظ على االإمــدادات حتى ما 
بني 90 ملي�ن برميل اإىل 95 ملي�ن برميل ي�ميًا، 
باالأ�ش�اق  الذعر  اأن ي�شري  لكن هناك خماوف من 

املالية العاملية يف حال اإجراء خف�ض اإ�شايف." 
القاعدة  اأن  بــالــ�كــالــة  اآخـــر  مــ�ــشــ�ؤول  عــن  ونقلت 
ــاب  اإغــ�ــش "عدم  هـــي  املــنــظــمــة  يف  االأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة 
م�ؤثرًا  دورًا  يلعب�ن  اإنهم  يقال  االأمريكيني" الذين 
احتماالت  مــن  التقليل  على  املنظمة  ت�شجيع  يف 

حدوث نق�ض يف االإمدادات.
غري اأن ج�نز قال: "ال اأرى �شببًا ي�شب يف م�شلحة 
اأرى ال�شل�شلة  ال�اليات املتحدة من وراء ذلك، وال 

املنطقية لتلك املزاعم."
اأن  الدولية  ال�كالة  عن  ال�شادر  التقرير  وت�قع 
ملي�ن   85 من  النفط  على  العاملي  الطلب  يرتفع 
برميل ي�ميًا اإىل 105 ماليني برميل بحل�ل العام 
2030، يف حني �شيقفز الطلب على الفحم احلجري 
الغاز  على  �شريتفع  بينما  املــئــة،  يف   53 بن�شبة 
الطبيعي بن�شبة 42 يف املئة، وذلك خالل الفرتة من 

عام 2007 ولغاية العام 2030.
اإىل   2030 عام  ي�شل  اأن  فيت�قع  النفط  �شعر  اأمــا 
اأن  الــ�كــالــة  تــقــدر  بينما  لــلــربمــيــل،  دوالرًا   115
يرتاوح �شعره هذا العام 60 دوالرًا للربميل، برغم 
اأن �شعره بلغ يف بداية االأ�شب�ع احلايل نح� 80 

دوالرًا.
وكان امل�شدر املجه�ل يف ال�كالة قد قال لل�شحيفة 
النفط'،  'ذروة  منطقة  بالفعل   دخلنا  لقد   " اأي�شًا: 

واأعتقد اأن ال��شع �شيئ بالفعل."
وكان تقرير بريطاين ن�شر الثالثاء املا�شي  قد زعم 
اأقرب بكثري مما كان يعتقد �شابقًا يف ما  اأن العامل 
يف�ق  ب�شكل  وكذلك  النفط،  ن�ش�ب  بقرب  يتعلق 
التقديرات الر�شمية املعرتف بها، وفق م�شادر من 
اأن املنظمة الدولية  "وكالة الطاقة الدولية" زعمت 
يف  و�ــشــيــك  نق�ض  �شبح  مــن  "الته�ين"  تــعــمــدت 

االإمدادات خ�فًا من اإثارة م�جة �شراء حمم�مة.
الدولية  الطاقة  وكالة   "رجحت  امل�شدر:  واأ�شاف 
عام 2005 ارتفاع اإمدادات النفط اإىل 120 ملي�ن 
برميل ي�ميًا بحل�ل العام 2030، غري اأنها اأجربت 
على خف�شه تدريجيًا اإىل 116 ملي�ن برميل ومن 

ثم اإىل 105 ماليني برميل العام املا�شي."

 وكالة الطاقة 
الدولية تنفي مزاعم 

النفط" "ن�شوب 

�شوي�شرا تقا�شي غوغل ب�شبب خدمة )�شرتيت فيو(

هبوط الت�شخم ال�شنوي يف ال�شعودية اىل 3.5 % فـي ال�شهر املا�شي



العدد )1657(ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء )17( 6
ت�سرين الثاين 2009 حوارات

27 مليار دولر حم 
 يطاال�شتثمار ال
فـي العراق

ال�سفري الربيطاين فـي بغداد كري�ستوفر برينت�ض:

يتكلم العربية بطالقة ،  وميتلك روؤية وا�سحة عن امل�سهد 
االقت�سادي يف العراق ، ويتوقع ا�ستثمارات هائلة خالل العام القادم 
، هذا مامل�سنا ونحن نحاور ال�سفري الربيطاين يف بغداد  كري�ستوفر 
برينت�ض  ، فكان حديثا وا�سعا عن اال�ستثمار وق�سايا اأخرى عرب 
احلوار االتي :
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 حوار/ املدى االقت�سادي

 ما حجم اال�ستثمار الربيطاين يف العراق؟
العق�د  اكــرب  ت�قيع  ح�شرت  املا�شي  االأ�شب�ع  بداية   -
اال�شتثمارية الربيطانية يف العراق  وه� عقد مع �شركة 
بقيمة  النفط  اأنتاج  ا�شتثمار وتط�ير  بي بي بخ�ش��ض 
 ، عــامــا  ع�شرين  مــدى  وعــلــى  دوالر  مليار   27 مــن  اأكـــرث 
وفيما عدا ذلك االأمر االأ�شا�شي الذي يحتاجه العراق ه� 
تط�ير م�ارده واإمكاناته الب�شرية وبناء القدرات ونحن 
مهتم�ن بهذا االجتاه، وكذلك يف جمال التعليم من خالل 
ا�شت�شافة الطلبة العراقيني للدرا�شة يف بريطانيا، ف�شاًل 
اقت�شاد  عن  بعيدًا  مي�شي  وه�  بحاجة  العراق  ان   عن 
حر  اقت�شاد  اىل  احلك�مة  قبل  من  عليه  م�شيطر  مركزي 
الدولية  التنمية  ودائــرة  اخلا�ض   القطاع  يط�ر  ان  اىل 
من  العراقي   اخلا�ض  القطاع  بتط�ير  تق�م  الربيطانية 
بزيادة   نق�م نحن  كما  مل�شاعدته  امل�شاريع  من  عدد  خالل 
واال�شتثمار  الــتــجــارة  مكتب  طريق  عــن  املـــ�ارد  ت�فري 
الربيطاين  للقطاع اخلا�ض  الدعم  يقدم  الذي  الربيطاين 
لال�شتثمار يف العراق، و�ش�ف يك�ن م�شدر اأي ا�شتثمار 
الربيطاين،  اخلا�ض  القطاع  من  االأغلب  على  بريطاين 
وحتت  لندن  يف  املا�شي  ني�شان  يف  مــ�ؤمتــر  عقد  حيث 
االأول  امل�ؤمتر  هذا  وكــان  الــعــراق(،  يف  )ا�شتثمر  عن�ان 
الربيطانية  ال�شركات  دعـــ�ة  على  عمل  ــد  وق نــ�عــه  مــن 
من  ميثله  ملا  العراق  يف  واال�شتثمار  للدخ�ل  والعاملية 
اإمكانات م�شتقبلية هائلة، ولدينا يف الفرتة االأخرية عدد 
من الزيارات املهمة من قبل م�ش�ؤولني بريطانيني للعراق 
العراقي  التجاري  املجل�ض  بتاأ�شي�ض  يتعلق  كان  احدها 
العراق  اأ�شدقاء  احــد  بقيادة  تاأ�ش�ض  الــذي  -الربيطاين 
منذ فرتة ط�يلة وهي البارونة اأميا نكل�شن وكانت لدينا 
واال�شتثمار  التجارة  ملكتب  التنفيذي  املدير  اىل  زيــارة 
تط�ير  اآليات  لبحث  كــان  انــدرو  العراق  يف  الربيطاين 

وت��شيع عمل دائرته يف العراق.

اإعمارها  اأعاد  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اأملانيا   
املتحالفة  ــدول  ال تتبع  مل  ملــاذا  مار�سال،  م�سروع 

النه نف�سه يف اإعمار العراق؟
الن  كــثــريا،  يختلف  اأملــانــيــا  مــع   ح�شل  مــا  ان  نعتقد   -
الكثري  ميتلك  فه�  خارجية  مــ�ارد  اىل  يحتاج  ال  العراق 
اخلربات  هــ�  يحتاجه  مــا  وكــل  ال�شخمة  الـــرثوات  مــن 
اخلارجية  التي ت�شاعده على ا�شتغالل ثرواته الطبيعية 
ب�شكل �شليم ونرى انه من خالل اال�شتثمار �شيحقق تقدما 
ن�عيًا والنقطة اجل�هرية ان العراق ال يحتاج اىل مع�نة 
املتحدة  فال�اليات  اأملانيا،  مع  كما حدث  خارجية �شخمة 
كذلك  الــعــراق  يف  كبرية  ثـــروات  ا�شتثمرت   االأمريكية 
االجتاه،  هذا  يف  م�شتمرون  ونحن  بريطانيا  مع  احلــال 
وا�شعة  �شراكات  ه�  العراق  يحتاجه  ما  كل  ان  ونعتقد 
القطاعني  قــدرة  لتط�ير  دولية  وم�ؤ�ش�شات  �شركات  مع 

اخلا�ض والعام.

العائق  ان  يرى  االقت�ساديني  من  الكثري  هناك   
الكربى  االأجنبية  ال�سركات  دخــول  اأمــام  االأكــرب 

للعراق هو البند ال�سابع ما تعليقكم؟
 اأنا ال اتفق مع هذا الطرح الن املتبقي من قرارات االأ -
املتحدة ال ت�شكل اأي عائق اأمام امل�شتثمرين و منها  ما يركز 
احلل  اىل  طريقها  يف  وهي  عالقة  �شيا�شية  م�شائل  على 
وعلى وجه اخل�ش��ض تتعلق بعالقة العراق مع اجلريان 
االأمر ال ي�ؤثر على رغبة واإرادة  الك�يت، وهذا  وال�شيما 
ال�شركات العاملية يف الدخ�ل اىل �ش�ق العمل العراقية، 
االأ�شا�شية  ال�شمات  اىل  ينظرون  امل�شتثمرين  واغــلــب 
امل�ج�دة  يف العراق وخا�شة ت�شنيفه الدويل االئتماين 
االأ�ش�اق  و�ــشــ�ل  ومــدى  امل�شتقبلية  النم�  واإمــكــانــات 
العراقية اىل درجة الن�شج واهم �شيء يف هذا االأمر ه� 
ظروف تاأ�شي�ض ال�شركات داخل العراق، وهناك اأهم بند 
يف الف�شل ال�شابع اخلا�ض بحماية االأم�ال العراقية من 
الطلبات الق�شائية  التي قد تقدم من قبل دائنني �شابقني 
ما  اإذا  االأجنبية  لل�شركات  �شمانات  يقدم  الــقــرار  وهــذا 

اأبرمت عق�دا مع العراق الإمكانية دفع م�شتحقاتها.
هذا  بتمديد  مهتمة  الــعــراقــيــة  احلــكــ�مــة  ان  اعــلــم  واأنـــا 
فيه  لذلك هناك كالم مبالغ  القرار على وجه اخل�ش��ض، 
ال�شابع واحلك�مة  البند  بخ�ش��ض تخلي�ض العراق من 
دوره  ياأخذ  بــاأن  العراق  رغبة  مع  متعاطفة  الربيطانية 

ويتخل�ض  الــدويل  املجتمع  يف  كامل  كع�ش�  جديد  من 
البند  م��ش�ع  يبقى  ولكن  ال�شابقة  الــفــرتة  اأعــبــاء  مــن 
ال�شابع ه� عملية فنية ذات ج�انب �شيا�شية متعلقة بها 
وه� بعيد كل البعد باأن يك�ن عائقا اأمام اال�شتثمار وما 
يحتاجه العراق ه� عملية تطبيع العالقة مع الك�يت الن 
هذا االأمر �ش�ف يفتح له الباب اأمام ا�شتثمارات �شخمة، 
واحلل يعتمد على مبادرات �شيا�شية بني احلك�متني ويف 
من  تعمل  كانت والزالــت  املتحدة  اململكة  فاأن  املجال  هذا 
تقريب  اجــل  من  البلدين  بني  هــادئ  ب�شكل  ط�يلة  فــرتة 

وجهات النظر وحل امل�شائل العالقة.

ي�سكو القطاع اخلا�ض العراقي من االإهمال، هل   
خالل  من  القطاع  هذا  مع  للتعاون  خطط  لديكم 
�سراكات بني القطاع اخلا�ض الربيطاين والعراقي؟

- نحن نقر باأن القطاع اخلا�ض العراقي مل يح�شل على 
اىل  يحتاج  وه�  والنه��ض  التقدم  من  الكافية  الدرجة 
اىل  به  الدفع  اجــل  من  دوليني  �شركاء  مع  �شراكات  عقد 
الذين  الربيطانيني  امل�شتثمرين  مــن  والــعــديــد  االأمــــام، 
الـــعـــراق ي�شع�ن  فــر�ــض اال�ــشــتــثــمــار يف  يــبــحــثــ�ن عــن 
الإيجاد �شركاء عراقيني ي�ؤ�ش�ش�ن معهم �شركات م�شرتكة 
تط�ير  اىل  يــ�ؤدي  اأن  �شاأنه  من  وهــذا  عراقية  بريطانية 
القطاع اخلا�ض العراقي ومن خالل اإدخال اخلربات غري 
املت�فرة حاليا واإدخال القدرات الفنية التي �ش�ف ت�ؤدي 
االأمام،  اىل  ودفعه  العراقي  اخلا�ض  القطاع  تط�ير  اىل 
ال�شراكات  واكــرب  اأول  اأعلنت  املا�شي  ني�شان  وخــالل 
�شركة  بني  التجاري  املجال  يف  العراقية   - الربيطانية 
بريطانية و�شركة احلفر ال�طنية، وكذلك فاأن �شركة �شل 
هي يف املراحل االأخرية من املفاو�شات  لعقد �شراكة مع 
متثل  حيث  العراقي  الغاز  ال�شتثمار  اجلن�ب  غاز  �شركة 
هذه �شراكة جديدة و�شتعمل على دعم االقت�شاد العراقي 

وهذا ه� تط�ير ل�شركة �شبه خا�شة.
وب�شكل عام نرى من االأوىل ان تتجه احلك�مة العراقية 
العراقي  اخلــا�ــض  للقطاع  منا�شبة  ظـــروف  تــ�فــري  اىل 
القطاع  هــذا  عمل  ت�شهيل  اجــل  مــن  الــقــ�انــني  وتــعــديــل 
ونتيجة للح�ارات التي جرت يف لندن يف ني�شان املا�شي 
فاأن احلك�مة العراقية اأجرت بع�ض التعديالت على قان�ن 
للم�شتثمرين، وما مل نره  اال�شتثمار ومنها متلك االأر�ض 
اىل اأالن عدم وج�د فعل حقيقي من قبل الهيئة ال�طنية 
لال�شتثمار يف تطبيق هذا التعديل لقان�ن اال�شتثمار رقم 
13 ل�شنة 2006  من خالل ت�فري االأرا�شي للم�شتثمرين 

وهذا االأمر يتطلب تعاونًا من قبل ال�زارات ذات العالقة 
امل�شت�يات  اأعلى  من  ق�يًا  �شيا�شيًا  دعمًا  يتطلب  وكذلك 
لكي نتمكن من ان نرى ان هذا القان�ن فاعل ولي�ض جمرد 

م�شاألة نظرية.

عنها  تتحدث  التي  ال�سراكات   هذ اأغلب  ولكن   
التقريب  يف  دوركم  ما  حكومية،  موؤ�س�سات  مع  هي 

بني القطاع اخلا�ض الربيطاين والعراقي؟
- اعتقد  ان هذا االأمر يعك�ض ال�اقع االقت�شادي للعراق  
خال�ض،  حك�مي  هــ�  االقــتــ�ــشــادي  الن�شاط  اغــلــب  الن 
التي ترغب يف عقد  ولكننا نعمل على ت�شجيع  �شركاتنا 
�شراكات مع القطاع اخلا�ض العراقي وال ندخر جهدا يف 
ال�شحية  والرعاية  البناء  جماالت  يف  ولكن  املجال،  هذا 
جتارية  عالقات  واإقامة  العمل  يف  ما�شية  �شراكاتنا  فاأن 
الفني  الدعم  نقدم  ونحن  اخلا�ض  القطاع  من  �شركاء  مع 
لل�زارات العراقية امل�ش�ؤولة عن تاأهيل وم�شاعدة القطاع 

اخلا�ض العراقي وت�فري الظروف املالئمة لعمله.

 هل للحكومة الربيطانية م�ساهمة الإعادة تاأهيل 
بع�ض القطاعات االإنتاجية كال�سناعة والزراعة؟

ان  نرى  ال  الأننا  بريطانية  كحك�مة  مبا�شر  ب�شكل  لي�ض   -
الرائدة  الربيطانية  ال�شركات  �شجعنا  ولكننا   ، دورنــا  هذا 
للبحث يف فر�ض للتعاون مع وزارة ال�شناعة واملعادن وهي 
املعنية باأحياء هذه ال�شناعات املعطلة حاليًا، وكانت هناك 
يف الب�شرة قبل عامني مبادرة �شخمة من قبل �شركة حديد 
و�شلب بريطانية لال�شتثمار يف �شركة حديد الب�شرة ولكن 
اأمتام هذا امل�شروع،  العاملية حالت دون  االأزمة االقت�شادية 
اال�شتثمار  �شبل  ا�شتطلعت  اأخرى  بريطانية  �شركة  وهناك 
يف جمال �شناعة االأدوية ولكن هناك عقبات اأمام ال�شركات 
ت�شعها  العقبات  وهذه  العراقية  ال�شناعات  الإحياء  العاملية 
التنفيذ  �شعبة  �شروط  فر�ض  خالل  من  العراقية  احلك�مة 
واأنا افهم اأ�شباب هذه ال�شروط امل��ش�عة والكثري منها تبدو 
من اخلارج منطقية الأنها حتاول ان حتافظ على العاملني يف 
هذه ال�شركات ويف ج�هر هذه االأم�ر غري ال�اقعية وهي 
ال�شناعات  هذه  الأحياء  حقيقية  م�شاهمة  اأي  اىل  ت�ؤدي  لن 
قبل  من  به  النظر  يعاد  اأن  اىل  يحتاج  االأمــر  وهــذا  املعطلة 
وا�شعة  وحملة  الن�اب  جمل�ض  من  ودعــم  املقبلة  احلك�مة 
يف  واملفرطة  بها  املبالغ  احلمائية  باأن  العام  الــراأي  لت�عية 
لل�شناعة  نفع  اأي  جتلب  لن  هي  امل�ؤ�ش�شات  هذه  يخ�ض  ما 
يف العراق وال��شع احلايل ه� ان احلك�مة تدفع مرتبات 

اأي �ش�ق  اأ�شياء قد ال جتد  هائلة  الأنا�ض يق�م�ن ب�شناعة 
اأي �شيء وي�شتلم�ن رواتبهم وهم  اأنهم ال يعمل�ن  اأو  لها  
ط�يلة  �شرتاتيجية  هناك  كانت  واإذا  منازلهم  يف  يجل�ش�ن 
االأمد للتغيري يف هذا املجال قد تاأخذ �شيغة دفع مبالغ مالية 
تدفع يف املراحل االأوىل كرواتب تقاعدية اأو نفقات تدريبية 
ولكن من اجل حتقيق اأ�شالح وتقدم يف هذا املجال ويف ذلك 
ال�قت �ش�ف يجد العراق �شركاء دوليني راغبني يف املجيء 
ميلك�ن و�شائل اأدارية حديثة وتكن�ل�جية حديثة واأ�شاليب 
اأدارة حديثة و�ش�ف تك�ن لهم رغبة يف اال�شتثمار وتط�ير 
لل�شعب  بالتاأكيد ميثل خيارًا ح�شا�شًا  ولكن  القطاعات  هذه 
يتمنى  النقا�ض   من  ن�ع  وه�  ال�شيا�شية  وقيادته  العراقي 
االنتخابية  احلمالت  خالل  ين�شاأ  ان  اخلارجني  املراقب�ن 
تــكــ�ن حــاجــة لت�فري حماية  �ــشــ�ف   الــقــادمــة وبــالــتــاأكــيــد 

اجتماعية للق�ى العاملة التي تعمل يف هذه ال�شركات.
رمبا نتطرق اىل م��ش�ع مهم اآخر اال وه� ما ي�شرف على 
البطاقة التم�ينية وعملية اأ�شالحها مطل�بة ونحن نتمنى 
يف  املقدمة  باملقرتحات  قدما  امل�شي   املقبلة  احلك�مة  على 
للبطاقة  خم�ش�ض  ما  من  اال�شتفادة  اجــل  من  ال�شاأن  هــذا 
التم�ينية يف اأعادة تاأهيل ال�شناعة اأو الزراعة العراقية الن 
ما يخ�ش�ض للبطاقة التم�ينية ه� 6% من جممل ميزانيته  
اىل  العراق  ترفع  ان  �شاأنها  من  لها  املخطط  واالإ�شالحات 
م�شاف الدول من ت�فري الرعاية  وامل�شاعدات اىل �شع�بها، 
وهذه الـ 6% التي يجب حتريرها ميكن ان تنفق يف جمال 
مرتوكة  ــقــرارات  ال وهــذه  للعراق  التحتية  البنى  تط�ير 
للحك�مة العراقية ونحن كل ما ميكن ان نقدمه ه� الن�شح 

الأننا اأ�شدقاء.

ال  يف  الربيطانية  ــربات  اخل نقل  عن  ــاذا  م  
ال�سناعة اىل العراق؟

- يف جمال النفط والغاز على وجه اخل�ش��ض احلك�مة 
ال�شركات  مهارات  تط�ير  اىل  حاجة  �شخ�شت  العراقية 
حمددة  جمــاالت  يف  الـــ�زارات  مهارات  وكذلك  العراقية 
التي  الفنية  التعاقد على وجه اخل�ش��ض واالأمــ�ر  منها 
تنظم دخ�ل ال�شركات اىل ال�ش�ق العراقية ولذلك اأننا يف 
ال�شنة املا�شية �شجعنا على اأن�شاء �شراكات بني ال�شركات 
ووزارة  النفطية  ال�شناعة  جمال  يف  الرائدة  الربيطانية 
للعمل  تاأتي  التي  الربيطانية  ال�شركات  واغلب  النفط 
االأيدي  وتط�ير  تدريب  مناهجها  ت�شمن  اأن  العراق  يف 
يعني  االأجنبي  اال�شتثمار  ان  وبالتاأكيد  العراقية  العاملة 

املزيد من ال�ظائف ون�عية جيدة منها للعراقيني.

ــاين والــعــراقــي ــط ــربي ال ــض  ــا� الــقــطــاع اخل ــني  �ــســراكــة ب ــن اجـــل خــلــق   ن�سعى م

اأمام ال�سركات املتطلعة الإعادة بناء ال�سناعة املحلية  احلكومة ت�سع �سروطًا �سعبة 
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تبقى مديات االجناز يف املوازنات اال�ستثمارية 
هاج�سا يالزم اخلرباء واملتخ�س�سني واملواطنني 
يف وقت مل تف�سح احلكومة حتى اللحظة عن 
ن�سب االجناز على االأقل للفرتة املن�سرمة من 
العام احلايل.
واقع احلال ي�سري اىل خدمات متدنية وم�ساريع 
معطلة ومبال مدورة، وتعتيم اإعالمي واجهتنا 
به وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي بعدم 
االإف�ساح عن ن�سب االجناز املتحققة للموازنة 
اال�ستثمارية للعام احلايل 2009، فقد بل حجم 
املوازنة الفيدرالية للعام احلايل 2009 ما يقارب 
7 ترليون دينار عراقي ا يعادل  مليار 
دوالر اأمريكي وزعت املوازنة على �سكل نفقات 
ت�سغيلية مقدارها 9 ترليون دينار وهي ت�سكل 
0 من املوازنة ونفقات ا�ستثمارية مقدارها 
1 ترليون دينار وت�سكل 20 منها، ويبقى 
هناك �سوؤال بحاجة اىل اإجابة ملحة هل حققت 
املوازنة اال�ستثمارية  اأهدافها؟

ن�سب اجناز متباينة
والتعاون  التخطيط  وزارة  من  اأدراجــنــا  عدنا  ان  بعد 
ب�شبب  الت�شريح  عن  املالية  وزارة  واعتذار  االإمنائي 
اىل  ت�جهنا  الن�شب  هــذه  بتحديد  اخت�شا�شها  عــدم 
اعتربت  حيث  الن�اب  جمل�ض  يف  االقت�شادية  اللجنة 
ع�ش� اللجنة االقت�شادية عامرة البلداوي ان  هذا العام 
اختلف عن االأع�ام ال�شابقة، فمن خالل االأرقام امل�شجلة 
جند ان هناك تقدمًا وا�شحًا فلغاية 9/30 بلغت ن�شب 
العامة  فالن�شبة  املحافظات  اأما   %58 ــ�زارات  ال اجناز 
متميزة ومتقدمة  للتنفيذ وهناك حمافظات  بلغت %65 
يف ال�شرف والتنفيذ منها الدي�انية التي و�شلت ن�شبها 
100%  ومي�شان 99%    وكربالء 86 % وهناك حمافظات 
متاأخرة يف ن�شب اجنازها  مثل نين�ى  28% و�شالح 
وزارات  هناك  فاأن  لل�زارات  بالن�شبة  اأما   %38 الدين 
وا�شح �شن�يا اأنها متقدمة يف ن�شب االجناز اأو ال�شرف 
 %79 واالإ�شكان  االإعمار  ووزارة  الكهرباء  وزارة  منها 
وزارات  وهناك   %91 بغداد   واأمــانــة   %90 والبلديات 
خدمية اأخرى متاأخرة يف ن�شب اجنازها مل تبلغ الـ %25 

هي ال�شناعة واالت�شاالت والبيئة.
االأم�ال  عن  بعيدا  االأر�ــض  على  حتقق  ما  وبخ�ش��ض 
امل�شروفة ترى البلداوي ان الكثري من امل�شاريع اأحيانا 
من  متحقق  االجنــاز  ومعرفة  �شن�ات  اجنازها  يتطلب 
خالل املراقبة واملتابعة وه� اأمر لي�ض �شعبا، فال�شناعة 
على  وا�ــشــحــا  لي�ض  وهــ�   %29 لها  خ�ش�ض  النفطية 
االأر�ض بينما نالحظ ان اخلدمات تاأتي باملرتبة االأوىل 
وهي 19 % والرتبية والتعليم 2% والقطاع الزراعي %7 

برغم ما له من اأهمية.
اال�شتثمارية  امل�ازنة  حققتها  التي  النم�  ن�شبة  وعن 
الذي  التق�شف  قائلة:  البلداوي   تابعت  احلــايل  للعام 
اثر  النفط   اأ�شعار  العام ب�شبب انخفا�ض  بداأ مع بداية 
قارنا ما حتقق  امل�شاريع ول�  كثريا على مديات اجناز 
العام  عن  بكثري  اأف�شل  جندها   2008 عام  يف  من�  من 
احلايل ولكن مع هذا نحن – متفائلني- مب�ازنة العام 

القادم 2010.

غياب دور القطاع اخلا�ض 
يرى الباحث االقت�شادي مناف ال�شائغ  ان بناء امل�ازنة 
لعام 2009 ال تختلف عن ال�شن�ات املا�شية حيث اأ�شارت 
اىل جمم�عة من الروؤى  لكنها مل تتحقق جند يف بناء 
الروؤى  من  واأهدافها و�شرتاتيجيتها جمم�عة  امل�ازنة 
على  ال�شغط  وتخفيف  اخلــا�ــض  القطاع  تن�شيط  يف 
اال�شتثماري  االإنفاق  قدرة  وزيــادة  الت�شغيلية  النفقات 
مل�ؤ�ش�شات الدولة من خالل النفقات اال�شتثمارية اإ�شافة 
تتحقق خالل  امل�شائل مل  اأخرى وجميع هذه  اأم�ر  اىل 
يتم  مل   2009 مــ�ازنــة  يف  وحتى  املا�شية  ال�شن�ات 
تن�شيطها ب�شكل اأو باآخر ولالأ�شباب املعرفة لدى اجلميع 
وكيفية  اخلــا�ــض  للقطاع  دورًا  تعط  مل  املــ�ازنــة  الن 
تن�شيطه ودعمه وتط�يره بال�شكل الذي يخفف ال�شغط 
االأج�ر  حيث  من  امل�ازنة  يف  الت�شغيلية  النفقات  على 

والعاملني يف م�ؤ�ش�شات الدولة.
فكر  هناك  يك�ن  ان  يفرت�ض  انــه  ال�شائغ:  وي��شح 
من  بــرامــج  يت�شمن  احلــكــ�مــة  عليه  تعمل  اقت�شادي 
الـــروؤى  الــقــطــاع اخلــا�ــض وفـــق  يــتــم تن�شيط  خــاللــهــا 
اأو  ل�شبب  ولكن  امل�ازنة  يف  تقدم  التي  ال�شرتاتيجية 
الآخر وعلى راأ�شها  عدم وج�د خطط وبرامج وا�شحة 
القطاع  هذا  تن�شيط  يتم  مل  امل�ازنة  عملية  مع  تت�افق 
االقت�شادية  العملية  يف  امليزان  كفتي  اأ�شبحت  بالتايل 
التي  العاملة  االأيــدي  امت�شا�ض  حيث  من  متعادلة  غري 
االآخـــر نالحظ  احلــكــ�مــة، واجلــانــب  قــطــاع  تعمل يف 
خالل  الت�شغيلية  النفقات  يف  كــبــريًا  منـــ�ًا  هــنــاك  ان  
يدل  وهــذا   2010 عــام  م�ش�دة  يف  وحتى   2009 عــام 
القدرات  نقل  عملية  يف  وا�شحًا  اأخفاقًا  هناك  ان  على 
القطاع  اىل  احلك�مي  القطاع  من  لــالإفــراد  الت�شغيلية 
تن�شيط  يف  ال�شيا�شات  هــذه  اخفاق  بالتايل  اخلا�ض 
امت�شا�ض  دوره احلقيقي يف  القطاع اخلا�ض وتفعيل 
بالتايل منحها فر�ض عمل يف  الت�شغيلية  القدرات  هذه 
احلك�مة  م�ؤ�ش�شات  ان   نالحظ  كما  اخلا�ض،  القطاع 
مع  يتنا�شب  ومبــا  اأدائــهــا  م�شت�ى  يف  م�فقة  تكن  مل 
الطروحات املعرو�شة يف برنامج امل�ازنة لعام 2008 
 2009 عــام  عن  نتحدث  ونحن  �شبقها   ومــا  واأهدافها  

ومع عدم وج�د م�ؤ�شرات وا�شحة لكن ن�شتند على ما 
قدرة  اىل  ي�شري  ما  م�ازنة 2008 مل جند  اإليه  و�شلت 
اال�شتثمارية  النفقات  ا�شتيعاب  على  امل�ؤ�ش�شات  هذه 
ال�شرف  ن�شب  اأو  التنفيذ  ن�شب  بالتايل  لها  املخ�ش�شة 
احلقيقية  االأهمية  تعطي  ال  درجــات  اىل  متدنية  كانت 
منها،  املطل�بة  الغاية  وبالتايل  االأمـــ�ال   هــذه  لقيمة 
اإ�شافة اىل ان امل�ازنة اأخفقت يف هذا اجلانب يف كيفية 
واعتمدت  اال�شتثمارية  النفقات  م��ش�ع  مع  التفاعل 
قدرات امل�ؤ�ش�شات احلك�مية فقط من دون االأخذ بنظر 
واإ�شراكه  للقطاع اخلا�ض  املفرت�شة  القدرات  احل�شبان 
التي  والت�شريعات  الق�انني  ان  كما  امل��ش�ع،  هذا  يف 
القطاع  اأن�شطة  لنم�  م�شاعدًا  عاماًل  تكن  مل  بها  يعمل 
اخلا�ض مبا يخدمه وي�فر له االإمكانات من خالل منحه 
القرو�ض االئتمانية اإ�شافة اىل خلق البيئة اال�شتثمارية 
احلقيقية التي تعزز قدرة القطاع اخلا�ض على الدخ�ل 
يعطيه  وبالتايل  االأجنبي  اال�شتثمار  مع  �شراكات  يف 
حيث  ومــن  املالية   املــالءة  حيث  من  والــقــدرة  الكفاءة 
امل�شاريع هذه جميعها  التنفيذية، وان تنفيذ  االإمكانات 
مل يعمل بها لغاية 2008 ومل جندها على ار�ض ال�اقع 

عام 2009.
ويعترب ال�شائغ ان زيادة التخ�شي�شات اأو قلتها لي�ض لها 
عالقة بقدرة التنفيذ الن هذه التخ�شي�شات اال�شتثمارية 
النفقات  ان  جند  الت�شغيلية  بالنفقات  قيا�شا  قلتها  على 
اال�شتثمارية مل ينفذ منها على م�شت�ى ال�شرف ولي�ض 
عام 2008 �ش�ى 65% وهذا  التنفيذ يف  على م�شت�ى 
الرغم  التنفيذ وعلى  م�ؤ�شرًا على �شعف عملية  يعطينا 
من قلتها  مل ت�شتطع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية ان تنفذ �ش�ى 
بحجم  ولي�ض  التنفيذ   بقدرة  تتعلق  امل�شاألة  اإذًا   %23
خدمات  لتقدمي  مطل�بة  زيادتها  ان  مع   التخ�شي�شات 
احلك�مة  قبل  من  تنفذ  التي  امل�شاريع  خــالل  من  اأكــرث 
يف  امل�ؤ�ش�شات  قدرة  تعزيز  يرافقه  ان  يجب  هذا  ولكن 
وحده  امل�ؤ�ش�شات  على  واالعتماد  امل�شاريع  هذه  تنفيذ 
غري  امل�ؤ�ش�شات  هــذه  ان  اأخربتنا  كتجربة  كــاٍف  غــري 
قادرة على تنفيذ اأكرث من 23% من تخ�شي�شات النفقات 
اال�شتثمارية وهذا يدفعنا اىل االهتمام بالقطاع اخلا�ض 

للدخ�ل ك�شريك رئي�شي لتنفيذ هذه امل�شاريع.
جديا  احلك�مة  تفكري  �ــشــرورة  على  ال�شائغ   ويــ�ؤكــد 
بدخ�ل م�ؤ�ش�شاتها العامة التي متلكها ك�شريك رئي�شي 
م�شاهمة  �شركات  اىل  وحت�يلها  اخلا�ض  القطاع  مع 
ميكن من خاللها ان يدخل امل�اطن كم�شاهم بعد ان تك�ن 
يطرح  والباقي  اأق�شى  كحد   %25 للدولة  ح�شة  هناك 
بالتايل  العراقية  الب�ر�شة  خالل  من  اخلا�ض  للقطاع 
امل�ؤ�ش�شات  هــذه  به  تعمل  �ش�ف  الــذي  االإداري  الفكر 
الدولة،  بــه  تعمل  ـــذي  ال االإداري  الــفــكــر  عــن  يختلف 
و�ش�ف يخف العبء عن الدولة وبالتايل االأم�ال التي 
غري  االأ�ــشــل  يف  هــي  التي  امل�ؤ�ش�شات  لهذه  تخ�ش�ض 
م�شاهمة  �شركات  اىل  امل�ؤ�ش�شات  هذه  وحت�يل  كف�ءة 
�ش�ف يك�شب الدولة جانبني االأول جانب مايل من خالل 
تخفيف الكاهل املايل عن الدولة من خاللها دعمها لهذه 
نح�  اإيراداتها  تعزيز  ه�  االآخــر  واجلانب  امل�ؤ�ش�شات 

النم� من خالل تط�ير و�شائل اإنتاجها.

البند ال�سابع وعدم القدرة على املناقلة
�شالح  حممد  مظهر  املــركــزي  البنك  م�شت�شار  ان  اال 
املا�شية  لل�شن�ات  لالجناز  الرئي�ض  املع�ق  ان  يق�ل: 
ه� ال��شع االأمني  بحيث ان ن�شب االجناز و�شلت يف 
بع�ض املحافظات اىل 5% وم�شت�يات االجناز ب�شكل عام 
و�شل اىل 35% وهذا العام كان هناك تفاوؤل كبري مبديات 
اال�شتثمارية  امل�ازنة  ان  املت�ا�شع  وبتقديري  االجناز 
الن  كبري،  قيد  وجــ�د  ب�شبب  اجنــازهــا  تنفيذ  ميكن  ال 
كانت  العراق  يف  التمنية  جمال  يف  االجنــازات  تاريخ 
تنفذها �شركات اأجنبية ويف ال�قت احلايل ال ي�جد اأي 
�شركات اأجنبية كبرية ب�شبب وج�د البند ال�شابع الذي 
يحرم دخ�ل هذه ال�شركات وكذلك القي�د التي متار�شها 
العراق،  اىل  الدخ�ل  من  ملنعها  ال�شركات  على  الــدول 
وهذه م�شكلة كبرية الن البلد ال يزال مره�نًا بالق�انني 
لتنفيذ  الدولة  قبل  الدولية مع وج�د رغبة حقيقية من 
اخلطة اال�شتثمارية ومع وج�د هذا القيد الذي ي�شعنا 
اأمام مع�شلة وطنية واقت�شادية كربى هي كيف نتعامل 

مع املجتمع اال�شتثماري ب�شكل مبا�شر؟

بن قلة التخ�شي�شات وغياب دور القطاع اخلا�ص 
2009 نة ال�شتثمارية للعام احلااملوا امديات ا تتحر

2009/10/0 م�ساريع تنمية االقاليم وت�سريع االعمار ل�سنة 2009 املنجز منها وامل�ستمر منها لغاية

العدد الكلي للم�شاريع   م�شروع

 م�سروع املنجز منها 
والتي متثل 2 % من 

العدد الكلي للم�ساريع

27 م�سروع امل�ستمر منها 
والتي متثل 7 % من 

العدد الكليالعدد الكلي
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مشهد اقتصادي

تهافت  يف 
حمطات 
الوقود  مع 
دخول 
ال�ستاء 

حمى ا�سعار 
املوا�سي مع 
اقرتاب 
عيد 
اال�سحى 
املبارك

ازدحام 
وارتفاع 
املبيعات يف 
اال�سواق  

اغراق �سلع يف 
مالب�ض ال�ستاء 

وتت�سدرها 
الرتكية 

 اأكادمييون: �سعف املوارد 
الب�سرية  وغياب دور الرقابة 

�سببان يف تدين م�ستويات 
االجناز

 �سمت مطبق من قبل وزارة 
التخطيط على ن�سب اجناز 

املوازنة اال�ستثمارية، وال 
ندري ما املربر وراء ذلك؟

وي�شيف �شالح: لي�ض هناك قلة يف التخ�شي�شات ولكن 
بني  واملناقلة  التدوير  على  القدرة  وعــدم  تنفيذ  هناك 
تاأجيل م�شاريع مقرة يف امل�ازنة  امل�شاريع، فهل ميكن 
اال�شتثمارية من اجل م�شاريع م�شتحدثة وهذه املرونة 
مرتوك  االأمـــر  وهـــذا  اال�شتثمارية  اخلــطــة  تنفيذ  يف 

ل�زارتي التخطيط واملالية.

ن�سب تختلف عن بقية االأعوام
النائب  الــربملــان   يف  االقت�شادية  اللجنة  رئي�ض  نائب 
قيا�شًا  به  باأ�ض  ال  تقدمًا  هناك  ان  ي��شح  كنا  ي�نادم 
بالعام املا�شي برغم اأزمة اأ�شعار النفط التي اأثرت كثريا 
على اجناز امل�شاريع ب�شب اأزمة ال�شي�لة يف احتياطيات 
احلك�مة ما اأدى اىل ت�قف الكثري من امل�شاريع ب�شبب 
عدم اأطالق امل�شتحقات اال�شتثمارية، اال ان هناك حت�شنًا 

ن�شبيًا يف اجنازات املحافظات اأكرث من ال�زارات.
على  كــثــريا  اأثـــرت  امل�شتحقات  �ــشــرف  عــدم  ان  ويـــرى 
مديات االجناز ما زاد الطني بله ه� عدم امل�افقة على 
ال�شد واجلذب وال�شراعات  التكميلية  ب�شبب  امليزانية 

ال�شيا�شية!
املالية  وزارة  االأول  جانبني  اىل  امل�ش�ؤولية  كنا  وحّمل 
املخ�ش�شة  االأمـــــ�ال  �ــشــرف  عــمــلــيــات  تــاأخــر  ب�شبب 
لعدم  الن�اب  جمل�ض  والثاين  اال�شتثمارية  للم�ازنة 

اإقرار امل�ازنة التكميلية.
امل�ازنة  اجناز  ملديات  وا�شحة  ن�شب  وج�د  عدم  ومع 
اال�شتثمارية  لعدم و�ش�ل اأرقام دقيقة اإال ان كنا ت�قع 

ان تك�ن ما ن�شبته %50.

حمافظات ت�سكو من 
قلة التخ�سي�سات

ت�شك� الكثري من املحافظات من 
قلة التخ�شي�شات، حيث يق�ل 
حممد:  قا�شم  االنــبــار  حمافظ 
ان امل�ازنة اال�شتثمارية للعام 
احلايل 2009 اأجنزت بالكامل 
وهناك عجز فيها الأنها يف واقع 
احلال اإكمال مل�شتلزمات عامي 
لدينا  تكن  فلم  و2008   2007
عام  ويف   2009 لعام  م�ازنة 
قيمته  ما  مدي�نني  كنا   2007
لنا  خ�ش�ض  ومــا  مليارًا   217
 150 �ــشــرف  مت  مــلــيــارًا   132
عليها  التجاوز  مت  وقــد  مليار 
نغطي  ان  مــنــا  مــطــلــ�ب  ومـــا 

كامل املبلغ 217 مليارًا.
ـــار اىل  ـــب ويــنــبــه حمــافــظ االن
وج�د عمليات تقنني يف اأطالق 
وزارة   قبل  من  التخ�شي�شات 
املالية وبــدال من االإ�ــشــراع يف 
اأطالقها  الن  امل�شاريع  تنفيذ 
ترتتب  ممــا  ا�شتحقاقها  بــعــد 
عــلــيــنــا ديـــــ�ن قـــد نــعــجــز عن 
يف  نرتيث  جعلنا  ما  �شدادها 
اأطالق  تقنني  فعملية  التنفيذ 

امل�ازنة جعلتنا نتباطاأ  يف عملية االجناز.
اال ان حمافظ وا�شط  لطيف حمد طرفه  يحمل اإدارات 
ميزانيتها  يف  العجز  ح�ش�ل  مــن  املحافظات  بع�ض 
الأنها  و�شعت م�شاريع اأكرث مما خ�ش�ض لها من م�ازنة 
اخلطط  وغــيــاب  ال�شرتاتيجية  اخلطط  غياب  ان  كما 
الثالث  وخـــالل  منها  بع�ض  جتـــارب  ان  اال  اخلم�شية 
فقد  جيدة  للم�ارد  اأدارتها  ان  اأثبتت  املا�شية  �شن�ات 
و�شعنا نحن يف حمافظة وا�شط خطة خم�شية وعرفنا 

من خاللها احتياجات املحافظة.
من  الكثري   2008 عام  يف  لدينا  كان  الطرفه:  وي��شح 
اىل  تنفيذها  يحتاج  الكبرية  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع 
اأو  عــام  من  الأكــرث  حتتاج  تنفيذها  ومــدة  كبرية  مبالغ 
منها  اجنازنا  التي  امل�شاريع  من  الكثري  ولدينا  عامني 
وج�شر  طينية  مدر�شة   35 من  اأكــرث  بناء  منها  الكثري 
العام وهناك  العزة اجلديد وه� يف ط�ر االجناز هذا 
جممع لبناء دور لالأطباء واملعلمني وا�شتطعنا ان ننجز 
م�شاريعنا مبا خم�ش�ض من مبالغ لنا حيث مل نتجاوز 

عليها لكي ال يك�ن لدينا عجز.

لال�شتثمار  املخ�ش�شة  امل�ازنة  ان  اىل  الطرفه  وي�شري 
حيث قل�شت من 258 مليار دينار وهي حاجتنا الفعلية  
امل�شاريع  ا�شتكمال  جرى  مليارات   105 مقداره  ما  اىل 
التي بداأ تنفيذها يف عام 2008 وبالتاأكيد ان انخفا�ض 
االقت�شاد  عــلــى  �شلبي  االأثــــر  ــه  ل كـــان  الــنــفــط   اأ�ــشــعــار 

العراقي.

�سعف املوارد الب�سرية
اجلامعة  يف  واالقــتــ�ــشــاد  االإدارة  كلية  عميد  ان  اإال 
ن�شب  ان  يــرى  العبيدي  علي  الدكت�ر  امل�شتن�شرية 
املتغريات  مــن  بالكثري  مرتبطة  العالية  االجنــــازات 
الكثرية ال ميكن ح�شرها اال باالجتاهات العامة التي 
ان  يح�شل  الــذي  االجنــاز  خ�ش��شيات  مع  تت�شارب 
هناك اختناقات نتيجة عدم وج�د فهم مالك اقت�شادي 
العامة،  املــ�ازنــة  مــنــجــزات  ت�شغيل  لكيفية  لــلــدولــة 
ان  يجب  التي  الب�شرية  بامل�ارد  النظر  اأعــادة  ويجب 
حتقق االجناز املطل�ب للم�ازنة العامة، كما ان عدم 
الدولة مبراقبة االجناز،  م�ؤ�ش�شات  قبل  من  احلر�ض 
تعطل االجناز  التي  االإداريــة  االختناقات  واحــدة من 
ويجب  واالإداري  املـــايل  الــفــ�ــشــاد  هــي  املـــ�ازنـــة  يف 
واالإداريـــة  واالقت�شادية  املالية  ال�شفافية  تك�ن  ان 
حا�شرة يف امل�ازنة العامة مبعنى يجب مراقبة حجم 
االجناز مبا خم�ش�ض له من اأم�ال، واغلب م�ؤ�ش�شات 
الدولة نالحظ فيها ان ن�شب االجناز التي تعلنها هذه 
امل�ؤ�ش�شات هي غري واقعية ومبالغ فيها كثريا، الن ال 

�شيء يظهر للنا�ض.
املـــ�ارد  يف  �شعفًا  هــنــاك  بـــاأن  األعبيدي  اإقــــرار  ومــع 
ذات  اجلــهــات  قبل  مــن  حر�ض  عــدم  يرافقه  الب�شرية 
العالقة على االجنازات مع غياب احل�ض ال�طني اال انه 
اعترب غياب القطاع اخلا�ض و�شعفه ب�شبب عدم دعمه 
االقت�شادي،  ن�شب االجناز والنم�  �شببني يف �شعف 
�شحيح  ب�شكل  ت�شري  ال  االقت�شادية  حــركــة  ان  كما 

نتيجة لغياب دور الكثري من القطاعات االقت�شادية.

وزارة التخطيط.. �سمت غري مربر!
الأكرث من اأ�شب�ع حاولنا احل�ش�ل على ن�شب اجنازات 
ال�زارات واملحافظات من امل�ازنة اال�شتثمارية للعام 
يطلق  ــــ�زارة  ال يف  ـــرة  دائ هنالك  ان  حيث  احلـــايل  
باأعداد ن�شب  عليها دائرة اال�شتثمار احلك�مي معنية 
اإجناز امل�ازنة اال�شتثمارية وتعمل على اإعداد تقارير 
املكتب  تعاون  بعدم  �شدمنا  اأننا  اال  اخل�ش��ض  بهذا 
وعلى  ال�زير  وان  كما  املــذكــ�رة،  لل�زارة  االإعالمي 
اأوامر  غري عادته من تعامل �شفاف مع االإعالم ا�شدر 
املعنية  هي  املالية  وزارة  الن  ن�شب  اأي  اإعطاء  بعدم 
عبد  هيفاء  الــ�زارة  اإعالم  مديرة  بح�شب  ال�شاأن  بهذا 
احل�شني، اإال اننا ح�شلنا على بع�ض االأرقام التي تعد 
من  ال�شحفي  التحقيق  ال�شتكمال  ال�شرورة  يف  غاية 
جمل�ض الن�اب عن طريق النائبة عامرة البلداوي التي 

اأبدت تعاونها الكبري معنا.

غياب كامل للحلول!
يرى م�اطن�ن اإن امل�ازنة اال�شتثمارية  للعام احلايل 
على  م�شددين  طم�حاتهم  مل�شت�ى  ترتق  مل   2008
�شرورة حتقيق اجنازات حقيقية يف جمال اخلدمات 
ت�شغيل  وم�شاريع  النفط  وقــطــاع  الكهرباء  ال�شيما 

العاطلني عن العمل.
االقت�شاد(:  يف  )بــكــالــ�ريــ��ــض  حممد  ح�شن  يــقــ�ل 
امل�ؤ�ش�شات  بناء  يف  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  ف�شل  ان 
كامل  العراقي  وغياب  الفرد  اخلدمية وحت�شني دخل 
حلل�ل اأزمات مزمنة ومنها ال�شكن والبطالة ويف ظل 
تراجع للخدمات مل تفلح احلك�مة يف تقدمي اأي �شيء 

خالل هذا الن االجنازات هي حرب على ورق!
كثريًا  ن�شمع  بالق�ل:  )م�ظف(  مــ�ات  عــادل  وينتقد 
خلفية  على  الـــ�زارات  بع�ض  �شتنفذها  م�شاريع  عن 
التخ�شي�شات املالية التي منحت لهذه ال�زارة اأو تلك 

لكن حقيقة االأمر على ار�ض ال�اقع ال �شيء يذكر.
ما  ان  التميمي  ح�شيب  فا�شل  املحامي  يرى  حني  يف 
مقارنة  كبرية  اجنــازات  من  احلالية  احلك�مة  حققته 
ان هناك من  بها ال�شيما  التي مرت  الكثرية  باالأزمات 
ظل  ويف  واإف�شالها  احلك�مة  م�شرية  عرقلة  يحاول 

اأزمة مالية واقت�شادية تع�شف بالعامل اجمع.
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الع�شر  هــذا  يف  الطاقة  م�شادر  اأهــم  من  النفط  يعد 
وت�شتخدم الدول النفط يف كل �شاأن من �ش�ؤونها، فهي 
ت�شتخدمه لت�شيري و�شائل امل�ا�شالت املختلفة ووق�دًا 
البرتوكيمائية  وال�شناعات  باأن�اعها  لل�شناعات 
التقنية  اأن  اإنه طاملا  الق�ل  اإىل  يعيدنا  وغريها وهذا 
الرياح  ــات  وطــاق ال�شم�شية  الــطــاقــة  ا�ــشــتــخــدام  يف 
على  الطلب  فاإن  تتح�شن  الكهرباء مل  لت�ليد  وغريها 

ال�ق�د االأحف�ري �شيبقى على حالة يف ارتفاع.
اإن املخاوف ب�شاأن تراجع الفر�ض املتاحة اأمام النفط 
يف  النفط  تهدد  التي  املتعددة  التحديات  عن  نا�شئة 
ثمة  العر�ض  جانب  ففي  والطلب،  العر�ض  جانبي 
وا�شتنزاف  االحتياطات  ن�ش�ب  هما  جليان  عامالن 
اأما يف جانب  هذا امل�رد الطبيعي يف نهاية املطاف، 
والبديلة  املتجددة  الطاقة  م�شادر  من�  فــاإن  الطلب 
البيئية،  للمخاوف  نتيجة  ا�شتخدامها،  يف  والت��شع 
ا�شتخدام  اأدى  فقد  النفط.  و�شع  يف  �شلبًا  يــ�ؤثــران 
املا�شية  الــقــ�ــشــرية  الــزمــنــيــة  ــفــرتة  ال الــنــفــط خـــالل 
االجتماعية  والــبــنــى  الــعــاملــي  االقــتــ�ــشــاد  تغيري  اإىل 
وال�شيا�شية وكذلك االأ�شاليب احلياتية لالإن�شان ب�شكل 
اأكرب بكثري جدا ما اأدى اإليه ا�شتخدام اأية مادة اأخرى 
العاملية حمدودة،  النفطية  امل�شادر  اأن  اإال  العامل،  يف 

وان بداية ال��ش�ل اإىل ذروة االإنتاج النفطي العاملي 
القابل  غري  العاملي  النفطي  املخزون  هب�ط  وكذلك 

للتع�ي�ض اأ�شبحت قريبة ووا�شحة للعيان.
بعد تعايل التحذيرات ال�شادرة من كل �ش�ب وحدب 
بات  الذي  النفطية،  ال�فرة  ع�شر  انتهاء  قرب  ب�شاأن 
ا يف الغرب  و�شيًكا، واأ�شبح احلديث يجري خ�ش��شً
بخ�ش��ض )ع�شر نفاد النفط(؛ وتزايد االأ�شئلة ب�شاأن  
)عامل بال نفط(؛ اأو )ع�شر ما بعد النفط(.. اإلخ؛ �شرع 
التكثيف من بح�ثها بخ�ش��ض  الــدول يف  من  كثري 
تن�يع م�شادر طاقتها غري التقليدية، وه� ما يتبدى يف 
اجله�د احلثيثة املبذولة يف جمال البحث عن م�شادر 
الن�وية؛  والطاقة  وال�شم�ض  كالرياح  البديلة  الطاقة 
والهيدروجينية؛ وا�شتثمار الغابات وحرارة االأر�ض 
مع  ينفد  ال  اأبدًيا  م�شتقبلًيا  وق�ًدا  ب��شفها  وغريها؛ 
عند  تنتج  ال  التي  ال�حيدة  والعنا�شر  الع�ش�ر،  مّر 
احرتاقها اأي انبعاثات �شارة للبيئة، حمدثة جميعها 
االأ�ش�اق  طبيعة  يف  جذرًيا  تغيرًيا  �شيحدث  انقالًبا 

املالية والظروف ال�شيا�شية واالجتماعية.
ظلت فكرة االعتماد على النفط والغاز كم�شدر للطاقة 
من  ط�يلة  فرتة  نقا�ض  م��شع  ولي�شت  مطلقة  فكرة 
لــه ح�شب  فـــاالإدمـــان على الــبــرتول ال عــالج  الــزمــن. 
املـــدار�ـــض  احــــد  ـــاع  ـــب اإت اآراء 
ترى  التي  للطاقة،  التقليدية 
املــ�ــشــدر  هــــ�  الـــــبـــــرتول  ان 
للطاقة  الرئي�شي واالقت�شادي 
اقت�شادي  بــديــل  يــ�جــد  وال 
حاليًا  ا�ــشــتــثــمــاره  وميــكــن  لــه 
املنظ�ر،  املــ�ــشــتــقــبــل  يف  او 
ــبــرتول  ال �شيبقى  وبــالــتــايل 
ين�شب  حتى  مطل�بة  �شلعة 
العامل  ويــجــرب  الـــ�جـــ�د  مـــن 
التي  البدائل  ا�شتخدام  على 
بطبيعة  الثمن  غالية  �شتك�ن 
لبدائل  الباهظ  فالثمن  احلال، 
الرئي�شي  العن�شر  ه�  الطاقة 
النفط  على  الطلب  اإبــقــاء  يف 
على  ومــ�ــشــيــطــرًا  ــمــرًا  ــت مــ�ــش
ال�ش�ق  احــتــيــاجــات  تــلــبــيــة 
�شيتابع  ــايل  ــت ــال وب لــلــطــاقــة، 
ـــاعـــه  ـــف ـــــرتول ارت ـــــب �ـــشـــعـــر ال
مع  ومــتــ�افــق  م�شتمر  ب�شكل 
ال  و  للطاقة  العامل  احتياجات 
باالأمان،  ال�شع�ر  يــربر  �شيء 
ال�شناعي  العامل  عرث  ف�ش�اء 
يعرث،  مل  اأم  للنفط  بديل  على 
فيها  جــدال  ال  التي  فاحلقيقة 
غ�ش�ن  يف  �شين�شب  انــه  هي 
االأمــر  املقبلة،  عــامــًا   50-25
النا�شئ  اجليل  ان  يعني  الذي 
�شيعي�ض يف اأوا�شط عمره من 

دون ثروة.
اذا  مــا  هــي  احلقيقية  امل�شكلة 
�شتعرث  نف�شها  الــدولــة  كــانــت 
على بدائل لتم�يل احتياجاتها 
ن�ش�ب  بعد  ال  ام  االأ�شا�شية 
الــنــفــط. فــبــعــد اأكــــرث مــن قرن 
اال�شتك�شافات  عــلــى  مــ�ــشــى 
النفطية اأ�شبحت اجلي�ل�جيا 
املكامن  وكـــذلـــك  االأر�ـــشـــيـــة 
الرئي�شة للنفط والغاز معروفة 
ب�شكل اأ�شا�شي، ومل يعد هناك 
معروف،  غري  ه�  مما  الكثري 

وعندما تفرغ احلق�ل لن يعد ينفع �ش�ى املال الإنتاج 
ما تبقى منها وب�شع�بة.

ووفقا للتقارير النفطية فانه مل يتبق �ش�ى ما يعادل 
اكت�شافها  ميكن  الــتــي  الــربامــيــل  مــن  مــلــيــارات   210
مليار   1000 من  يعادل  ومــا  بعد  تكت�شف  مل  ولكنها 
نعلم  اأن  وعلينا  االإنتاج،  حتت  م�ؤكد  خمزون  برميل 
�شخمًا  كــان  مهمًا  املــال  مــن  مبلغ  الأي  ميكن  ال  بــاأنــه 
اإنتاج برميل واحد من النفط اإذا مل يكن هذا الربميل 

م�ج�دًا باالأ�شل.
من  ميتلكه  ملا  نظرا  بدائل  خللق  م�ؤهل  الــعــراق  اإن 
ط�يل  زمـــن  اإىل  بــحــاجــة  ولــكــنــه  طبيعية،  ثــــروات 
ويعيد  م�شكالته،  من  ويتخل�ض  اإرادتــه،  يحرر  حتى 
والبدء  وا�شتقراره،  اأمنه  على  ويحافظ  نف�شه،  بناء 
ــر  بــاإ�ــشــرتاتــيــجــيــة تــغــيــري �ــشــامــل مــن اجـــل قــطــع داب
اإق�شاًء  عنا�شره  واإق�شاء  منــ�ه،  وع�امل  التخلف، 
احلياة  وجــه  لتغيري  حقيقية  برامج  واإعـــداد  كــامــاًل، 
جديدة،  اإنتاج  ع�امل  خلق  على  والعمل  واأ�شاليبها، 
تعزيز  طريق  عن  واالأعمال  ال�ظائف  م�شت�ى  ورفع 
الرثوات  على  واحلفاظ  الفرد..  دخل  لزيادة  االإنتاج 
القطاعات  وا�شتثمارها دون تبديدها، والرتكيز على 
اخلدمات  ال�شناعة،  الــتــجــارة،  مثل:  النفطية،  غــري 
والت�شديد  االقت�شاد  من�  ا�شتمرار  لدعم  وال�شياحة 
جند  كــي  جــذريــة  اقت�شادية  حتــ�الت  �ــشــرورة  على 

جملة بدائل حقيقية بعد اأن ينتهي زمن النفط متامًا.
ملن  قيمة  الــيــ�م  يعطي  ــذي  ال ال�حيد  هــ�  النفط  اإن 
ــه،  دون مــن  ولــكــن  الــعــامل،  ميلكه ويــحــدد حجمه يف 
خلقنا  اإن  اإال  اأبـــدا،  نح�نا  الــعــامل  يلتفت  ال  ف�ش�ف 
ثــروات  اإنــتــاج جــديــدة، ومــ�ــشــادر  الأنف�شنا و�ــشــائــل 
من  العامل  اإلينا  و�شيلتفت  حلياتنا..  اأخــرى  جديدة 
جديد ل� احتاج لنا ول��شائلنا وثرواتنا االأخرى مهما 
كانت تلك الرثوات، ولننظر اىل تركيا كيف ا�شتعدت 
منذ االآن الإيجاد بدائل ث�رة ري زراعية وكذلك اإيران، 
هي االأخرى �شت�شادف �شبح الفراغ بعد نفاد برتولها، 
بالرغم من قدرتها على التكّيف مع امل�شتقبل لرثواتها 
اأن التطلع للحياة الكرمية ينبغي  الطبيعية االأخرى، 
بعد  ملا  اأهدافها  �ش�ب  تعمل  اإجــراءات  ي�شاحبها  اأن 

زمن النفط.
مثل  كــبــرية،  وبجدية  تعالج،  مل  اإن  الــدولــة  على  اإن 
جناية  اكــرب  ترتكب  فاإنها   .. اخلطري  امل��ش�ع  هــذا 
ال�شعبة  احلياة  �شت�اجه  التي  املقبلة  اأجيالنا  بحق 
اإزاء جمتمعات  مع امل�شتقبل املجه�ل و�شتجد نف�شها 
اأخرى جنحت يف ا�شتقطاب الفر�ض وخلق البدائل، 
اإجراء درا�شات علمية  اأن يتبنى امل�ش�ؤول�ن  ونتمنى 
االإنتاج  م�شتقبل  يف  الطاقة  بدائل  تاأثري  مدى  لبحث 
اأهمية  يقلل من  ًا  �شلبيًّ يًا  النفطي، وهل �شت�شبب حتدِّ
لدينا  مت�افرة ومعروفة  البدائل، وهي  اأن  اأو  النفط 
التي  الن�شبة  مــن  اأكـــرث  تغطية  ت�شتطيع  ال  الــيــ�م، 
لل�اقع؟ واإذا ثبت  االأقرب  النفط وه�  �شيتخلى عنها 
ذلك فلن يك�ن هناك جمال للقلق من تط�ير البدائل، 

بل اإنه �شيخدم م�شاحلنا وم�شتقبل اأجيالنا.
واأخريا ولي�ض اأخرا  يبقى النفط اأحد امل�ارد املعدنية 
بكمية حمدودة  لكن  الطبيعة،  بها  تغتني  التي  املهمة 
واال�شتهالك  الطلب  ا�شتمر  اإذا  خا�شة  للنفاد،  وقابلة 
اأن تن�شب جميع  اإذ يت�قع  يف م�شت�ياتهما احلالية، 
عاما  اخلم�شني  غ�ش�ن  يف  النفطية  االحــتــيــاطــات 
املقبلة؛ فهيمنة النفط كم�شدر عاملي للطاقة قد تاأثرت 
وبالنظر  االأخــرية،  االأعــ�ام  يف  التط�رات  من  بعدد 
اإىل حمدودية م�ارده وقابليتها للنفاد، وبالنظر اإىل 

املزايا الن�شبية مل�شادر الطاقة البديلة.

*جامعة ذي قار/ مركز اأبحاث االأهوار

هل ثمة خطط وبدائل مهياأة 
فـي حال ن�شوب الوقود الأحفوري )النفط(

 حيدر �سامان ال�سايف*

من مبداأ املنطق ال�سليم، ال ميكن اأن نت�سور اأن 
العامل يف يوم ما �سي�ستغني عن النفط، �سواء 
كم�سدر للطاقة اأم كمادة اأولية لل�سناعات 
البرتوكيماوية التي �سيكون لها �ساأن كبري يف 
امل�ستقبل، ونحن نتمنى اأن تكون كمية اإنتاج 
النفط معتدلة، ُتدرُّ علينا بقدر ما ي�سلح حالنا 
من دون اإفراط اأو تفريط، بدال من اأن نقرت�ض 
من ح�ساب االأجيال املقبلة، ونحن نعلم علم 
اليقني اأننا لن ن�ستطيع اإعادته اإليهم. وال 
ن�سمن لهم اأن يبقى ن�سيبهم يف باطن االأر�ض، 
ونبقى نحن حماته ولي�ض م�ستهلكيه، ثم اإنَّ 
رفع االإنتاج اإىل م�ستويات عالية يف ظل اأ�سعار 
النفط اجلديدة واملتوقع ا�ستمرار �سعودها، 
�سيجلب اإلينا دخاًل كبرياً ال ندري كيف نت�سرف 
فيه، وال يزيدنا اإال رفاهية.
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وامل��ش�عات  امل�شاكل  مناق�شة  على  الباحث  اعــتــاد 
العلمية  ــ�ــض  ــش االأ� اإطـــــار  يف  املــعــا�ــشــرة  التطبيقية 
غري  النظرية  والفل�شفة  اجلدل،  عن  بعيدًا  والتطبيقية 
لالقت�شاد  الــراهــنــة  الــظــروف  ظــل  يف  للتطبيق  قابلة 

العراقي.
فقد كرث احلديث يف ال�شن�ات االأخرية عن خ�شخ�شة 
اخلا�ض  الــقــطــاع  اإىل  وحتــ�يــلــهــا  الــعــامــة  الــ�ــشــركــات 
اخلا�ض  القطاع  ولياأخذ  الــدولــة  على  عبئها  لتخفيف 
ت�جه  ظل  يف  االقت�شادية  التنمية  يف  الريادي  دوره 
الدولة نح� االقت�شاد احلر، ويبدو هذا الت�جه مقب�اًل 
من الناحية النظرية، ولكن هناك عددًا من االأ�شئلة التي 

يجب االإجابة عليها قبل تنفيذ هكذا ت�جه اأهمها:
ال�شركات  خ�شخ�شة  يتم  مب�جبها  التي  االآلية  ما   -1
واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  والبيئة  العامة 

الالزمة لعملية اخل�شخ�شة؟
2- ما القطاع اخلا�ض من حيث احلجم والكفاءة الفنية 
بال�شركات  مقارنة  واالإنتاجية  والتكن�ل�جية  واملالية 

العامة؟
3- هل ال�شركات العامة كلها غري كف�ءة، وهل من املنطق 
اخلا�شرة  ال�شركات  وترك  الرابحة  ال�شركة  خ�شخ�شة 

واملفا�شلة بني تاأهيل هذه ال�شركات وخ�شخ�شتها؟
التي  املثلى  االآلية   ي مل  اخل�شخ�شة  عن  حتدث  فمن 
واقع  عــن  بــعــيــدًا  لك�نه  اخل�شخ�شة  عملية  بها  تتم 
ال�شركات العامة، فقد اأجاز قان�ن ال�شركات العامة رقم 
)22( ل�شنة 1997 حت�يل ال�شركات العامة اإىل �شركات 
اإىل  ال�شركة  اأ�شهم  مــن  جــزء  بيع  خــالل  مــن  م�شاهمة 
االأ�شهم  هذه  من  ن�شبة  بيع  اأجاز  كما  اخلا�ض،  القطاع 
العاملني  عدد  كان  اذا  ولكن  ال�شركة،  يف  العاملني  اإىل 
تتجاوز  بن�شبة  يزيد  العامة  ال�شركات  مــن  كثري  يف 

احلـــاجـــة  عــــن  فما %50  الفعلية، 
الـــفـــائـــ�ـــشـــة مـــ�ـــشـــري الــعــمــالــة 
وال عــــــــــن احلـــــــاجـــــــة  الفعلية 

م�شتثمر نــعــتــقــد يــ�جــد 
بهذه )حــــقــــيــــقــــي(  يقبل 

ي�جد  ال  كما  اخل�شخ�شة  حالة  يف  الفائ�شة  العمالة 
يف  اأ�شهم  �شراء  على  يقبل  خا�شرة  �شركة  يف  منت�شب 
عندما  الراأ�شمالية  كالدول  نحن  وال  خ�شخ�شتها  حالة 
لهم وال  انتفاء احلاجة  العمال يف حالة  تق�م بت�شريح 
الظروف ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية احلالية 
ت�شمح باتخاذ هكذا اإجراء جتاه العمالة الفائ�شة ما مل 
االقت�شادية  القطاعات  لهم فر�ض عمل منتجة يف  جند 
املختلفة، االأمر الذي ي�شت�جب على الدولة حل م�شكلة 
علمًا  اخل�شخ�شة..  عن  احلديث  قبل  املقنعة  البطالة 
املف�ش�لني  اإعـــادة  الفائ�شة،  العمالة  هــذه  معظم  بــاأن 
ان  االأف�شل  من  وكــان  ال�شركات  هــذه  اإىل  ال�شيا�شيني 
يجد لهم اإطارًا م�ؤ�ش�شيًا خا�شًا ي�شمن لهم دفع الرواتب 

امل�شتحقة بداًل من اأن تتحملها ال�شركات العامة.
وكرث احلديث عن القطاع اخلا�ض ودوره القيادي يف 
والت�جه  االقت�شادي  االنفتاح  �شيا�شة  ظل  يف  التنمية 
مق�الت  جمــرد  ذلــك  يف  ونــرى  احلــر،  االقت�شاد  نح� 
خا�ض  قطاع  وجــ�د  لعدم  الراهنة  املرحلة  يف  نظرية 
التنمية  عملية  يف  الفاعل  دوره  ياأخذ  اأن  على  قـــادرًا 
ملغادرة معظم الراأ�شماليني اإىل دول اجل�ار لال�شتثمار 
فيها وهروب كثري من روؤو�ض االأم�ال اإىل اخلارج من 
يبق  ومل  املعروفة  اخلــارجــي  التح�يل  قــنــ�ات  خــالل 
االعتماد  يريد  ومن  والتجار  ال�شناعيني  �شغار  �ش�ى 

على الدولة للح�ش�ل على الدعم والقرو�ض.
عن  مت�قفة  اما  واملختلطة،  اخلا�شة  ال�شركات  اأن  كما 
لي�ض  فهي  وبالتايل  متدنية  بكفاءة  تعمل  اأو  االإنــتــاج 
اأوفر حظًا من ال�شركات العامة الأنها تعاين من امل�شاكل 
وبالتايل  العامة،  ال�شركات  منها  تعاين  التي  نف�شها 
خالل  من  اخلا�ض  القطاع  تن�شيط  الدولة  على  يرتتب 
عن  احلــديــث  قبل  منها  يعاين  التي  امل�شاكل  معاجلة 
والتنمية  اخل�شخ�شة  مــهــام  ا�ــشــتــالم 
م�شكلة  اخلا�ض  القطاع  م�شاكل  ومــن 

الـــكـــهـــربـــاء والــــ�قــــ�د 
جهاز  وجــــ�د  وعــــدم 
م�شريف متخ�ش�ض 
واملناف�شة ال�شديدة 

ال�شلع  قبل  من 

امل�شت�ردة لعدم وج�د حماية لل�شناعة ال�طنية وعدم 
امل�شت�ردة  ال�شلع  على  كافية  ن�عية  �شيطرة  وجــ�د 
وال�شيا�شة  املالية  ال�شيا�شة  بني  تن�شيق  وجــ�د  وعــدم 
ال�شناعية.. وكل هذه امل�شاكل من م�ش�ؤولية الدولة اأن 
جتد لها احلل�ل املنا�شبة من خالل الق�انني والقرارات 
ال�شناعة  وحماية  لقطاع  هــذا  لدعم  الالزمة  املركزية 
ال�طنية يف ظل الظروف احلالية التي مير بها القطاع 
ال�شناعي اأمر يف غاية االهمية وحلني اإعادة عافية هذا 

القطاع.
من  ولي�ض  خــا�ــشــرة  كلها  لي�ض  الــعــامــة  الــ�ــشــركــات  ان 
ال�شنني  ع�شرات  ال�شركات  هذه  حتا�شر  ان  االأن�شاف 
وتتعر�ض لعمليات الق�شف والنهب وال�شلب ونطالبها 
بتطبيق معايري الكفاءة االإنتاجية، بل من املن�شف اإعادة 
تاأهيل هذه ال�شركات لتع�ي�شها عما حلق بها من دمار 
االإنتاجية  الكفاءة  معايري  بتطبيق  مطالبتها  ثم  ومن 
ومتى ما اأ�شبحت هذه ال�شركات منتجة ومربحة ت�شبح 
اإذا  التطبيق  وممكنة  واقعية  اأكرث  اخل�شخ�شة  عملية 

كانت هناك جدوى من عملية اخل�شخ�شة.
واملعادن  ال�شناعة  لــ�زارة  التابعة  العامة  فال�شركات 
على �شبيل املثال حققت اأرباحًا �شن�ية بلغت )131.5( 
مليار دينار خالل عام 2001 منها )59.2( مليار دينار 
للدولة يف ظل ظروف احل�شار  العامة  ح�شة اخلزينة 
دعم  تتلقى  العامة  ال�شركات  كل  ولي�ض  االقت�شادي. 
امل�اد االأولية، ف�شناعة ال�شمنت م�ادها االأولية حملية 
العراقية  فال�شمنت  البرتوكيمياويات،  �شناعة  وكذلك 
ل�حدها حققت )11.2( مليار دينار اأرباحًا على 2001 

والبرتوكيمياويات )27( مليار دينار لل�شنة نف�شها.
ت�شكل  اأ�شبحت  العامة  ال�شركات  معظم  فاأن  الي�م  اما 
عبئًا على امل�ازنة العامة للدولة لالأ�شباب املذك�رة اآنفًا 
وفقدان ال�شركات الرابحة يعني تخلي الدولة عن اأحد 
امل�شادر املهمة للم�ازنة العامة للدولة وتبقي ال�شركات 

التي ت�شكل عبئًا عليها.
بتاأهيل  ــة  ــدول ال قــامــت  لــ�  الــبــاحــث  ومــن وجــهــة نظر 
ال�شركات املنتجة ال�شتطاعت هذه ال�شركات تاأهيل بقية 
ال�شركات ال�شقيقة من خالل ما حتققه من اأرباح �شن�ية 

يح�ل الفائ�ض منه للتاأهيل.
العام  القطاع  عن  الــدفــاع  الهدف  لي�ض 
ولكن الهدف ه� اإيجاد االأ�شل�ب االأمثل 
الظروف  ظــل  يف  ال�شناعية  للتنمية 
الراهنة وه� ان تتحمل الدولة م�ش�ؤولية 
االإنتاجية  �ــشــركــاتــهــا  تــاأهــيــل  ـــــادة  اإع
م�شادر  واأحد  رابحة،  �شركات  لت�شبح 
مت�يل اخلزينة العامة للدولة كما كانت 
�شابقًا واأحد م�شادر تاأهيل بقية ال�شركات 
ال�شقيقة ومن ثم ت�شبح عملية اخل�شخ�شة 
من  جــدوى  وجــ�د  حالة  يف  التطبيق  ممكنة 

اخل�شخ�شة.
ويف ال�قت نف�شه على الدولة معاجلة م�شاكل 
القطاع اخلا�ض امل�شار اإليها اآنفًا لي�شبح قطاعًا 
عاتقيه  على  يــاأخــذ  ان  ـــادرًا  ق ومــتــطــ�رًا  منتجًا 
اأ�ش�ة  االقت�شادية  والتنمية  اخل�شخ�شة  عملية 

بالدول املتقدمة.
قطاع  جانب  اإىل  ومتط�ر  منتج  عــام  قطاع  وجــ�د  اإن 
الدولة  وفل�شفة  يتعار�ض  ال  ومــتــطــ�ر  منتج  خــا�ــض 
العامل  دول  جميع  ففي  احلر،  االقت�شاد  نح�  بالت�جه 
هناك قطاع عام وقطاع خا�ض ولكل منهما دوره الفاعل 
تك�ين  يف  وامل�شاهمة  االقت�شادية  التنمية  عملية  يف 

الناجت املحلي االإجمايل.

*خيرب اقت�سادي و�سناعي
وزارة ال�سناعة واملعادن

املفا�شلة بن تاأهيل ال�شركات العامة وخ�شخ�شتها 
فـي ل النفتا القت�شادي

 د. ح�سن الفيا�ض*

العاملني  عدد  كان  اذا  ولكن  ال�شركة،  يف  العاملني  اإىل 
تتجاوز  بن�شبة  يزيد  العامة  ال�شركات  مــن  كثري  يف 

احلـــاجـــة  عــــن  فما %50  الفعلية، 
الـــفـــائـــ�ـــشـــة مـــ�ـــشـــري الــعــمــالــة 
وال عــــــــــن احلـــــــاجـــــــة  الفعلية 

م�شتثمر نــعــتــقــد يــ�جــد 
بهذه )حــــقــــيــــقــــي(  يقبل 

خالل  من  اخلا�ض  القطاع  تن�شيط  الدولة  على  يرتتب 
عن  احلــديــث  قبل  منها  يعاين  التي  امل�شاكل  معاجلة 
والتنمية  اخل�شخ�شة  مــهــام  ا�ــشــتــالم 
م�شكلة  اخلا�ض  القطاع  م�شاكل  ومــن 

الـــكـــهـــربـــاء والــــ�قــــ�د 
جهاز  وجــــ�د  وعــــدم 
م�شريف متخ�ش�ض 
واملناف�شة ال�شديدة 

ال�شلع  قبل  من 

ت�شكل  اأ�شبحت  العامة  ال�شركات  معظم  فاأن  الي�م  اما 
عبئًا على امل�ازنة العامة للدولة لالأ�شباب املذك�رة اآنفًا 
ت�شكل  اأ�شبحت  العامة  ال�شركات  معظم  فاأن  الي�م  اما 
عبئًا على امل�ازنة العامة للدولة لالأ�شباب املذك�رة اآنفًا 
ت�شكل  اأ�شبحت  العامة  ال�شركات  معظم  فاأن  الي�م  اما 

وفقدان ال�شركات الرابحة يعني تخلي الدولة عن اأحد 
امل�شادر املهمة للم�ازنة العامة للدولة وتبقي ال�شركات 

التي ت�شكل عبئًا عليها.
امل�شادر املهمة للم�ازنة العامة للدولة وتبقي ال�شركات 

التي ت�شكل عبئًا عليها.
امل�شادر املهمة للم�ازنة العامة للدولة وتبقي ال�شركات 

بتاأهيل  ــة  ــدول ال قــامــت  لــ�  الــبــاحــث  ومــن وجــهــة نظر 
ال�شركات املنتجة ال�شتطاعت هذه ال�شركات تاأهيل بقية 
ال�شركات ال�شقيقة من خالل ما حتققه من اأرباح �شن�ية 

يح�ل الفائ�ض منه للتاأهيل.
العام  القطاع  عن  الــدفــاع  الهدف  لي�ض 
ولكن الهدف ه� اإيجاد االأ�شل�ب االأمثل 
الظروف  ظــل  يف  ال�شناعية  للتنمية 
الراهنة وه� ان تتحمل الدولة م�ش�ؤولية 
االإنتاجية  �ــشــركــاتــهــا  تــاأهــيــل  ـــــادة  اإع
م�شادر  واأحد  رابحة،  �شركات  لت�شبح 
مت�يل اخلزينة العامة للدولة كما كانت 
�شابقًا واأحد م�شادر تاأهيل بقية ال�شركات 
ال�شقيقة ومن ثم ت�شبح عملية اخل�شخ�شة 
من  جــدوى  وجــ�د  حالة  يف  التطبيق  ممكنة 

اخل�شخ�شة.
ويف ال�قت نف�شه على الدولة معاجلة م�شاكل 
القطاع اخلا�ض امل�شار اإليها اآنفًا لي�شبح قطاعًا 
ويف ال�قت نف�شه على الدولة معاجلة م�شاكل 
القطاع اخلا�ض امل�شار اإليها اآنفًا لي�شبح قطاعًا 
ويف ال�قت نف�شه على الدولة معاجلة م�شاكل 

عاتقيه  على  يــاأخــذ  ان  ـــادرًا  ق ومــتــطــ�رًا  منتجًا 
القطاع اخلا�ض امل�شار اإليها اآنفًا لي�شبح قطاعًا 
عاتقيه  على  يــاأخــذ  ان  ـــادرًا  ق ومــتــطــ�رًا  منتجًا 
القطاع اخلا�ض امل�شار اإليها اآنفًا لي�شبح قطاعًا 

اأ�ش�ة  االقت�شادية  والتنمية  اخل�شخ�شة  عملية 
بالدول املتقدمة.

قطاع  جانب  اإىل  ومتط�ر  منتج  عــام  قطاع  وجــ�د  اإن 
الدولة  وفل�شفة  يتعار�ض  ال  ومــتــطــ�ر  منتج  خــا�ــض 
العامل  دول  جميع  ففي  احلر،  االقت�شاد  نح�  بالت�جه 
هناك قطاع عام وقطاع خا�ض ولكل منهما دوره الفاعل 
تك�ين  يف  وامل�شاهمة  االقت�شادية  التنمية  عملية  يف 

الناجت املحلي االإجمايل.

*خيرب اقت�سادي و�سناعي
وزارة ال�سناعة واملعادن
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 املدى االقت�سادي 

�شناعات حملية مل ت�شتطع ال�شم�د  اأمام �شيل االغراق 
ال�شلعي  للب�شائع  ذات اال�شعار املنخف�شة التي تعج بها 
وكمركية  جتارية  رقابة  دون  من  االيــام  هــذه  اال�ــشــ�اق 

رادعة  .
حيث �شهدت مهنة اخلياطة  رك�دًا يف ال�شن�ات االخرية 
على اثر دخ�ل الب�شائع امل�شت�ردة من االلب�شة اجلاهزة 
تناف�ض  وبا�شعار  كمركية  �ش�ابط  او  رقــابــة  دون  مــن 
االلب�شة املحلية ما اثر �شلبًا على الب�شائع املحلية وادى 
معامل  اغلب  واغــالق  املحلي  املنت�ج  �ش�ق  تده�ر  اىل 
بالب�شاعة  الــتــجــارة  اىل  ا�شحابها  وتــ�جــه  اخلــيــاطــة 
امل�شت�ردة ما دفع باخلياطني اىل البحث عن فر�ض عمل 

يف جماالت اخرى.
فـــ�زي احلــريــري ان  ال�شناعة واملــعــادن  ويـــرى وزيـــر 
غري  باملنتجات  ال�ش�ق  واإغــراق  ال�شريفة  غري  املناف�شة 
فعلى  ال�شناعات  من  الكثري  ت�قف  يف  �شببان  اجليدة 
�شبيل املثال كان لدينا اأكرث من 3000 �شركة قطاع خا�ض 
لالألب�شة اغلبها االن مت�قفة الأنها ال ت�شتطيع مناف�شة ما 
ي�شت�رد من �ش�ريا وتركيا واالأردن وال�شني لعدم وج�د 
هذا  يف  نرى  حيث  اأول�ياتنا،  من  وهذا  يحميها  قان�ن 

االجتاه �شرورة وج�د قان�ن يحمي املنتج املحلي . 
اخلياطة  مهنة  بــــداأت  الــقــ�انــني  هـــذه  غــيــاب  ظــل  ويف 
بــاالنــحــ�ــشــار الــتــدريــجــي ، حــيــث يــقــ�ل حــيــدر حم�شن 
مل   : الر�شيد  �شارع  يف  الب�شة  حمل  �شاحب  ال�شاعدي 
التكاليف  ارتفاع  ب�شبب  بالعمل  اال�شتمرار  من  نتمكن 
بالن�شبة لالنتاج املحلي ما ي�ؤدي اىل ارتفاع �شعر القطعة 
املحلية قيا�شًا بامل�شت�ردة التي يك�ن  عادة االقبال عليها 
اىل  ا�شطرنا   ما  م�شت�ردة  باعتبارها  املحلي  من  اكرث 
ترك مهنة اخلياطة فبعد ان كان �شاحب معمل للخياطة 
ا�شبح الي�م يعمل  بتجارة االلب�شة امل�شت�ردة من ال�شني 
و�ش�ريا لك�نها مطل�بة يف ال�ش�ق وت�فر له م�شدر رزق 

بداًل من عمل اخلياطة الذي ه� �شبه مت�قف.
يف حني ال يختلف احلال كثريا مع هادي �شالح فبعدما 
اىل  الظروف  ا�شطرته  الذي  خياطة  معمل  �شاحب  كان 
حت�يل معمله اىل خمزن للب�شائع يق�ل:  تدفق ال�شلع من 
دون اي رقيب ويف ظل مناف�شة غري عادلة و عجزنا عن 
م�اكبة الب�شاعة امل�شت�ردة ملا فيها من امكانات فنية غري 
مت�فرة لدينا ذلك العتمادنا على مكائن حمدودة التقنيات 
ذلك  اثر  وبالتايل  املكائن احلديثة  ا�شعار  ارتفاع  ب�شبب 
لذلك ت�قفنا عن  القطعة املحلية من االلب�شة  على ن�عية 

االنتاج وجلاأنا للعمل با�شترياد الب�شائع اجلاهزة.
مب�ا�شفات   ميتاز  املحلي  "املنت�ج  �شالح:  وي��شح 
جيدة من حيث القيا�شات التي تتنا�شب مع الطلب قيا�شًا 
قيا�شاته �شغرية  ما تك�ن  الذي غالبًا  باملنت�ج االجنبي 

ون�عية خاماته غري جيدة .
انقطاع  املحلي اىل  املنتج  تكاليف  ارتفاع  ويعزو �شالح 
التيار الكهربائي عن املناطق ال�شناعية ما دفع ا�شحاب 
لت�شغيل  الكهرباء  لت�فري  امل�لدات  اىل  باللج�ء  املعامل 
املعامل ومبا ان هذه امل�لدات حتتاج اىل ال�ق�د لتعمل 
فان هذا ي�شكل عبئًا على ميزانية العمل ا�شافة اىل �شعر 
تكلفة القطعة وبالتايل فانها �شتفقد فر�شتها يف مناف�شة 
امل�شت�ردة النها ان مل تكن بال�شعر نف�شه ف�شتك�ن اغلى 
منها وبالتايل فان الطلب �شيك�ن على امل�شت�ردة بداًل من 

حملية ال�شنع.
يف  امل�شت�ردة  لاللب�شة  )جممع  �شاحب   ب�شارهادي  اأما 
بعد  فيق�ل   للخياطة  م�شغل  �شابقا  كان  الذي  اور(  حي 
من  فيها  ملا  امل�شت�ردة  الب�شاعة  م�اكبة  عن  عجزنا  اأن 
على  العتمادنا  ذلــك  لدينا  مت�فرة  غــري  فنية  اإمــكــانــات 
املكائن  اأ�شعار  ارتفاع  ب�شبب  التقنيات  حمــدودة  مكائن 
احلديثة وبالتايل اثر ذلك على ن�عية القطعة املحلية من 
االألب�شة لذلك ت�قفنا عن االإنتاج وجلاأنا للعمل با�شترياد 
الب�شائع اجلاهزة”. وقال يجب على  احلك�مة اأن تدعم 

كية  الكمر  التعريفية  فر�ض  خالل  من  املحلية  ال�شناعة 
املحلية  لل�شناعة  يت�شنى  امل�شت�ردة حتى  الب�شائع  على 

اأن ت�شتعيد عافيتها وتناف�ض الب�شائع امل�شت�ردة. 
مهنة  ان  الله �شاحب حمل خياط فريى  عبد  اما جــ�اد  
حيث  بها،  يعمل  مــن  حاجة  ت�شد  ال  ا�شبحت  اخلياطة 
ت�قفت  ان  بعد  احببتها  التي  املهنة  هذه  تركت  يق�ل:" 
االلب�شة  دخــ�ل  ب�شبب  تــام  �شبه  ب�شكل  اخلياطة  مهنة 
يعمل�ن  كان�ا  الذين  اخلياطني  اكرث  ان  اذ  امل�شت�ردة، 
عمل�ا  او  اخــرى  مهن  اىل  جلـــاأوا  اخلياطة  معامل  يف 
اكرث  لهم  �شمانًا  فيها  يرون  والتي  حك�مية  وظائف  يف 
دخ�ل  املحلية  اال�ش�اق  �شهدت  بعدما  احلــرة  املهن  من 
املنت�ج  تدعم  �ش�ابط  دون  مــن  امل�شت�ردة  الب�شائع 

املحلي. 
يف حني يرى  اخلياط  ح�شني حامد �شاحب معمل خلياطة 
الب�شائع  دخــ�ل  اأن     : ال�شابق   يف  الرجالية  القم�شان 
امل�شت�ردة وباالأخ�ض الب�شاعة ال�شينية رخي�شة االأ�شعار 
ارتفاع  ب�شبب  بالعمل  اال�شتمرار  من  نتمكن  ال  جعلتنا 
ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  ما  املحلي  لالإنتاج  بالن�شبة  التكاليف 
التي  االأجنبية  امل�شت�ردة  بالقطعة  قيا�شًا  القطعة  �شعر 
يك�ن االإقبال عليها اأكرث من املحلي باعتبارها م�شت�ردة 
واأنا  امل�شت�ردة  االألب�شة  بتجارة  العمل  اإىل  ا�شطرنا  ما 
ذلك  تركيا  من  االألب�شة  با�شترياد  حاليًا  اأقــ�م  �شخ�شيًا 
بداًل  رزق  م�شدر  يل  وت�فر  ال�ش�ق  يف  مطل�بة  لك�نها 

من عمل اخلياطة الذي ه� �شبه مت�قف. 
ويعتقد  اغلب اخلياطني اأن مهنتهم باتت مهددة بالزوال  
ترد  التي  اجلــاهــزة  باملالب�ض  االأ�ــشــ�اق  اإغـــراق  ب�شبب 
ف�شال  يكلفه  بكثري مما  اأقل  وباأ�شعار  العراق  من خارج 
بامل�شتهلكني  يدفع  ما  املالب�ض اجلديدة وخياطتها، وه� 
وتلبي  خمتلفة  مبقا�شات  هي  التي  املالب�ض  هــذه  نح� 

حاجة اجلميع تقريبا.
 اخلياط  حممد رعد العزاوي يق�ل: ان عمله مقت�شر على 
تف�شيل املالب�ض الع�شكرية وتقرمي املالب�ض فقط  للذين 

يعان�ن من م�شكلة يف املقا�شات . 
من  بالكثري  دفــع  ال�ش�ق  يف  اجلاهزة  املالب�ض  انت�شار 
عنها  اإغالق حمال اخلياطة واال�شتعا�شة  اإىل  اخلياطني 
مبحال بيع املالب�ض اجلاهزة، ما يعني اأن مهنة اخلياطة، 

قد تك�ن قريبة من االندثار كغريها  املهنة اجلميلة  هذه 
�شعد  ب�شار  ذلــك  اىل  ي�شري  كما  انــدثــرت  التي  املهن  من 
فبعد ان كان يعمل خياطا ترك مهنته ويعمل االن �شائق 
اخلياطة  مهنة  تــركــ�ا  اخلياطني  اأكـــرث  اجـــرة!   �شيارة 
اأجرة  واأن  �شيما  اجلاهزة  املالب�ض  لبيع  حمااًل  وفتح�ا 
اخلياطة مرتفعة، يف حني يرى عدد من امل�اطنني ممن 
يق�شدون حمال بيع املالب�ض اجلاهزة اأن هذه حتقق لهم 
متعة االختيار وال�شرعة يف اآن معا، فبدل االنتظار الذي 
يفر�شه عليهم اخلياط يعتقد ه�ؤالء اأن باإمكان اأي �شخ�ض 
اأن يدخل الأي حمل لبيع املالب�ض في�شرتي ما يحتاجه كما 
باإمكانه اأن ي�شتبدله حني ال يعجبه اأو حني تك�ن م�شكلة 

يف مقا�شه .
اأف�شل  اجلاهزة  املالب�ض   : الربيعي  �شنان  يــرى  وكما  
من  القليل  �شيما  اخلياطني  م�اعيد  عن  بعيدا  واأ�ــشــرع 

اخلياطني يجيدون مهنتهم. 
عن  تختلف  �شمعناها   الــتــي  االراء  مــن  بع�ض  ان  اال 
ف�شال  ف�شل  الــذي  عــادل  ابراهيم  علي  ومنهم  �شابقاتها 
املالب�ض عند اخلياط على �شراء اجلاهز منها، الأن اجلاهز 

اأقل ج�دة واأق�شر عمرا.  
القما�ض  ن�عية  الأن  اأكــرث  يقاوم  الف�شال   : قائال  وتابع 
اأف�شل وما م�ج�د يف ال�ش�ق ه� �شلع جتارية ال تقاوم 
لفرتة من الزمن فعلى �شبيل املثال املالب�ض ال�شينية عادة 

ال تك�ن ن�عياتها جيدة .
 اال ان عدي �شليم اجلنابي وه� طالب كلية يرى اإن �شراء 
من  عــددًا  اأن  كما  ف�شالها،  من  اأف�شل  اجلاهزة  املالب�ض 
اخلياطني ممن مل يجيدوا مهنتهم كان�ا �شببا يف عزوف 
جيد  ال�ش�ق  يف  فاملعرو�ض  املالب�ض  ف�شال  عن  النا�ض 

وهذا يعتمد على املاركة وم�شدر املن�شاأ . 
�ــشــاحــب حمل  وهـــ�  الــ�ــشــ�داين   جــا�ــشــم  �شيف  ان  اال 
للمالب�ض يف منطقة البن�ك يعلل ذلك ان وج�د االلب�شة 

امل�شت�ردة جاءت ب�شبب كرثة الطلب عليها.
وي�شيف:  ان اغلب امل�اطنني يف�شل�ن ال�شلع امل�شت�ردة 
ال�شلع املحلية ال �شيما املالب�ض ملا متتاز به  على ح�شاب 
امل�شتخدمة  واالقم�شة  بامل��شة  تن�ع  يف  امل�شت�ردة 
داخل  م�ج�د  مبا  يتحكم  الذي  املحلي  املنت�ج  بخالف 

البلد . 
من  لها  ملا  املحلية  ال�شناعة  تزدهر  ان  يتمنى  انــه  ومــع 
ال�ش�ق  لق�انني  يخ�شع  االمر  يرى  انه  اال  كبرية  خربة 

ونظريات العر�ض والطلب. 
اجلاهزة  املالب�ض  حتــديــات  تــ�اجــه  اخلياطة  مهنة  اإذًا 
االأ�ش�اق  تغرق  باتت  التي  منها  امل�شت�رد  وخ�ش��شا 
اأ�شعار  عن  دائما  تقل  هي  اأو  اأحيانا  متدنية  وباأ�شعار 
�شيبحث  هــل  اأخـــرى  وبــعــبــارة  اخلــيــاطــ�ن،  يف�شله  مــا 

اخلياط�ن عن مهنة اأخرى ؟ 

انح�سرت فـي ظل االإغراق ال�سلعي يف اال�سواق

اخلياطة.. مهنة فـي طريقها اىل الزوال؟ 
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 توازن االقت�ساد الكلي
و�ــشــع يــكــ�ن فــيــه الــكــيــان االقــتــ�ــشــادي فــي حالة 
هذا  فــي  الــمــ�ؤثــرة  الــقــ�ى  فيه  تك�ن  او  ا�شتقرار 
ميل  هناك  يك�ن  ال  بحيث  تــ�ازن  حالة  في  الكيان 

نح� التغيير.

 توازن
ال�شركة  فيه  تحقق  الناتج  من  م�شت�ى  او  و�شع 
اق�شى ربح ممكن ب�شرف النظر عن اأية قي�د يمكن 
لتغيير  حافز  لديها  يك�ن  ال  وبالتالي  ت�اجهها  ان 
ناتجها او م�شت�ى ا�شعارها ويعني ذلك ان ال�شركة 
االيراد  عنده  يت�شاوى  ناتجًا  م�شت�ى  اختارت  قد 

الحدي مع التكلفة الحدية.

 دخل متاح
اإجمالي الدخل المتاح لالنفاق وه� ي�شاوي اجمالي 

الدخل مخ�ش�مًا منه ال�شرائب.

 اأ�سعار الخ�سم التجارية
عملية اإقرا�ض التجار المحليين الذين ي�شتخدم�ن 
من  عليها  يح�شل�ن  الــتــي  )كــمــبــيــاالت(  االوراق 

عمالتهم ك�شمان لالقترا�ض من البنك.

 الخ�سم
الدخل  تــحــ�يــل  عملية  الم�شتقبل  فــي  )لــلــدخــل 
وتتم  الحالية(  بالقيمة  يعادله  ما  الى  الم�شتقبلي 
في  نقدي  مبلغ  اقــتــرا�ــض  خــالل  مــن  العملية  هــذه 
يعك�ض  خ�شم  معدل  بمقدار  وتخفي�شه  الم�شتقبل 

معدل الفائدة المنا�شب.

 �سند خ�سم اإ�سدار 
قيمتها  مــن  اقــل  ب�شعر  �ــشــراوؤهــا  يتم  ائتمان  اأداة 
ا�شترداد قيمتها اال�شمية منذ تاريخ  اال�شمية ويتم 

ا�شتحقاقها ال يتم �شرف اأي ف�ائد عليها.

 �سعر خ�سم 
معدل الفائدة الذي يح�شل عليه البنك المركزي من 

البن�ك على القرو�ض.

 �سرائب مبا�سرة
او  االفـــراد  على  مبا�شرة  تفر�ض  التي  ال�شرائب 
وع�ائد  الدخل  على  ال�شرائب  �شاملة  ال�شركات 
العمل واالرباح وهي عك�ض ال�شرائب غير المبا�شرة 
التي تفر�ض على ال�شلع والخدمات وبالتالي تك�ن 
وت�شمل  لــالفــراد  بالن�شبة  مبا�شرة  غير  �شرائب 
�شرائب المبيعات وع�ائد االمالك وال�شرائب على 

الم�شروبات الحك�مية وال�اردات.

 عائد جاري
وت�ش�ى  ا�شتحقاقها  م�عد  حتى  الح�شيلة  تقدير 
على  مق�شمة  ال�شند  من  الفائدة  ال�شن�ية  الح�شيلة 

�شعر ال�شند.

 اأ�سهم ممتازة مجمعة 
ا�شهم ممتازة يتراكم حقها في ا�شتالم قاعدة الربح 
اذا لم يدفع ويجب ان تدفع ارباح اال�شهم المتاأخرة 

قبل اية ارباح عن اال�شهم العادية.

 مخاطرة ائتمانية
المقتر�شين  ت�قف  احتمال  عن  النا�شئة  المخاطر 

عن ال�شداد.

 ربح �سهم مجمع 
ميزة لل�شهم الممتاز تخ�ل حامل الحق في ا�شتالم 
غير  وال�شابقة  الجارية  ال�شنة  عن  ال�شهم  اربــاح 
اأي  العادية  اال�شهم  حملة  ي�شتلم  ان  قبل  المدف�عة 

ارباح ال�شهم.

مفاهيم وم�شطلحات اقت�شادية

 اإعداد / املدى االقت�سادي 

اأكرب م�ؤ�ش�شات  ت�شي�ض( واحدة من  تعد )جي بي م�رغان 
اخلدمات املالية يف العامل، اإذ تعترب هذه امل�ؤ�ش�شة العريقة 
امل�ؤ�ش�شات  اإحدى  ني�ي�رك  مدينة  يف  مقرها  يقع  التي 
واإدارة  امل�شريف  اال�شتثمار  جماالت  يف  الرائدة  العاملية 

االأ�ش�ل والرثوات واالأم�ال امل�شاهمة اخلا�شة. 
وبف�شل قيمة اأ�ش�لها التي تقدر بنح� 1.6 ترلي�ن دوالر، 
ال�قت  يف  ت�شي�ض(  م�رغان  بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  حتتل 
احلا�شر املرتبة الثالثة يف قائمة اأكرب امل�ؤ�ش�شات امل�شرفية 
اأمريكا(  اأوف  )بنك  م�ؤ�ش�شة  بعد  املتحدة،  ال�اليات  يف 
اإىل  التابع  التح�ط  يعترب �شندوق  كما  و)�شيتي جروب(، 
ال�اليات  يف  ن�عه  من  االأكرب  ت�شي�ض(  م�رغان  بي  )جي 

املتحدة باأ�ش�ل بلغت 34 مليار دوالر يف عام 2007. 
ا�شتح�ذت  عندما   2000 عام  يف  تاأ�شي�شها  اإعادة  ومنذ 
م�ؤ�ش�شة )ت�شي�ض مانهاتن( على )جي بي م�رغان اأند ك�(، 
اأ�شبحت م�ؤ�ش�شة )جي بي م�رغان ت�شي�ض( تقدم خدماتها 
اإىل ماليني امل�شتهلكني يف ال�اليات املتحدة واإىل العديد من 
يف  واحلك�مات  وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  من  الزبائن  اأبرز 

العامل. 
ت�شي�ض(  م�رغان  بي  )جي  ا�شتح�ذت   ،2004 عام  يف 
املدير  ليحتل  �شيكاغ�  والية  يف  وان(  )بنك  م�شرف  على 
رئي�ض  من�شب  دمي�ن،  جيمي  االأخري،  للم�شرف  التنفيذي 
بي  )جي  على  ب�شمته  دمي�ن  ترك  ما  و�شرعان  امل�ؤ�ش�شة، 
تهدف  با�شرتاتيجية  ال�شروع  خالل  من  ت�شي�ض(  م�رغان 
املدراء  من  العديد  و�شعت  والتي  التكاليف  خف�ض  اإىل 
امل�ؤ�ش�شة،  قيادية يف  )بنك وان( يف منا�شب  ال�شابقني يف 
يناير  يف  للم�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ض  دمي�ن  اأ�شبح  وقد 
2006 كما اأ�شبح رئي�ض جمل�ض االإدارة يف دي�شمرب/كان�ن 

االأول 2006. 
قاب�شة،  ل�شركة  كعالمة  ت�شي�ض(  م�رغان  بي  )جي  تعمل 
ائتمان  بطاقات  خلدمات  كعالمة  ت�شتخدم  )ت�شي�ض(  فكلمة 
امل�شرفية  العمليات  والأن�شطة  وكندا  املتحدة  ال�اليات  يف 

يف ال�اليات املتحدة. 
تاأ�ش�شت �شركة )ني�ي�رك لل�شناعات الكيماوية( عام 1823 
باعتبارها �شركة م�شنعة ملجم�عة من املنتجات الكيماوية.

بتاأدية  تق�م  لكي  ميثاقها  ال�شركة  عدلت   1824 عام  يف 
االأن�شطة امل�شرفية مما دفعها اإىل تاأ�شي�ض م�شرف )كميكال 
بنك اأوف ني�ي�رك( يف اأعقاب عام 1851، ومت ف�شل البنك 
عن ال�شركة االأم لينم� ب�شكل ذاتي من خالل �شل�شلة عمليات 
عام  بنك(  اإك�شت�شينج  )ك�رن  م�شرف  مع  اأهمها  اندماج، 
1954 ومع )تك�شا�ض ك�مري�ض بنك( عام 1986 ومع �شركة 
 1991 عام  ك�مباين(  ترا�شت  هان�فر  )ماني�فاكت�ش�رارز 
فيما مثل اأول عملية اندماج مع بنك مماثل من حيث احلجم. 
وخالل العديد من حمطات تاريخه، كان )بنك كميكال( اأكرب 
البن�ك يف ال�اليات املتحدة �ش�اء من حيث االأ�ش�ل اأم من 

حيث ح�شته يف �ش�ق االإيداعات. 
يف عام 1996 ا�شتح�ذ بنك )كميكال( على م�ؤ�ش�شة )ت�شي�ض 
عام  )ت�شي�ض(، ويف  ا�شم  التاريخ  ذلك  منذ  لياأخذ  مانهاتن( 
2000 ا�شتح�ذت م�ؤ�ش�شة )ت�شي�ض( على م�ؤ�ش�شة )جي بي 
م�رغان اأند ك�( لتغري ا�شمها اإىل )جي بي م�رغان ت�شي�ض 
اأند ك�(، وقد احتفظت م�ؤ�ش�شة )جي بي م�رغان ت�شي�ض( 

مبقرها الذي كان عائدا اإىل بنك )كميكال(. 
تاأ�ش�ض يف عام  ويف ما يتعلق ببنك )ت�شي�ض مانهاتن( فقد 
1976 عن طريق �شراء بنك )ت�شي�ض نا�ش�نال( الذي تاأ�ش�ض 
وبقيادة  مانهاتن(،  اأوف  )بنك  �شركة  قبل  من   1877 عام 
والثمانينيات  ال�شبعينيات  �شن�ات  خالل  روكيفيلر  ديفيد 
اأكرب  اأحد  مانهاتن(  )ت�شي�ض  بنك  كان  املا�شي،  القرن  من 
بف�شل  اعتبارا  واأكرثها  االأمريكية  امل�شرفية  امل�ؤ�ش�شات 
ريادته لعمليات تقدمي القرو�ض امل�شاهمة وخدمات ال�شندات 
واالأ�شهم وبطاقات االئتمان والقرو�ض العقارية واخلدمات 
املالية التجارية املتن�عة، ولكن ب�شبب ال�شعف الذي اأ�شابه 
ال�اليات املتحدة يف  العقارية يف  ال�ش�ق  انهيار  من جراء 
لعملية  مانهاتن(  )ت�شي�ض  بنك  خ�شع  الت�شعينيات،  اأوائل 

ا�شتح�اذ من قبل بنك )كميكال( عام 1996.
اأما �شركة )بانك اأوف مانهاتن( فقد كانت من �شنع اآرون ب�ر 
الذي ا�شتطاع حت�يل �شركة )مانهاتن( من �شركة لنقل املياه 

اإىل بنك كبري.
التي  االإندماج  �شفقة  مب�جب  تاأ�ش�ض  فقد  )وان(  بنك  اأما 
متت يف عام 1998 بني )بنك وان اأوف اأوهاي�( و)فري�شت 
امل�شرفيتان  امل�ؤ�ش�شتان  وهاتان  دي(،  بي  اإن  �شيكاغ� 
الكبريتان كانتا قد تاأ�ش�شتا عن طريق عمليات اندماج متت 

فيما بني عدد من البن�ك.
وترجع اأ�ش�ل بنك )وان( اإىل م�شرف )فري�شت بانك جروب 
متتلك  قاب�شة  �شركة  باعتباره  تاأ�ش�ض  الذي  اأوهاي�(  اأوف 
اأوهاي�(  ك�ل�مب��ض  اأو  بنك  نا�ش�نال  )�شيتي  م�شرف 
اإعادة  متت  اأوهاي�  والية  يف  االأخرى  البن�ك  من  وعدد 
ت�شميتها جميعا با�شم )بنك وان( عندما جرت اإعادة ت�شمية 

ال�شركة القاب�شة با�شم )بانك وان ك�رب�ري�شن(.
االأمريكية مبزاولة ن�شاطها يف عم�م  للبن�ك  ال�شماح  ومع 
اإىل  اأعمالها  القاب�شة  ال�شركة  مدت  االأمريكية،  ال�اليات 
ت�شتح�ذ  التي  البن�ك  جميع  لت�شمي  االأخرى  ال�اليات 
البن�ك  هذه  من  عدد  مقاومة  برغم  وان(  )بنك  با�شم  عليها 

االن�شمام اإىل بنك واحد.
اأند  م�رغان  )دريك�شيل  م�ؤ�ش�شة  حت�لت   1895 عام  يف 
هذه  نه�شت  وقد  ك�(،  اأند  م�رغان  بي  )جي  اإىل  ك�( 
املتحدة  ال�اليات  حديد  م�ؤ�ش�شة  مت�يل  مبهمة  امل�ؤ�ش�شة 
التي ا�شتح�ذت على اأعمال اأندرو كارنيجي وغريه لت�شبح 
اأول م�ؤ�ش�شة يف العامل تتجاوز قيمة اأ�ش�لها املليار دوالر، 
اأي 1895، قدمت م�ؤ�ش�شة )جي بي  العام نف�شه،  ويف ذلك 
وبالذهب  دوالر  ملي�ن   62 بقيمة  قر�شا  ك�(  اأند  م�رغان 
لل�شندات  اإىل حك�مة ال�اليات املتحدة بهدف مت�يل طرح 
قيمته  والبالغة  امل�ازنة  يف  الفائ�ض  ا�شتعادة  من  الغر�ض 
100 ملي�ن دوالر. وكانت امل�ؤ�ش�شة قبل ذلك وحتديدا يف 
عام 1892 قد بداأت بتم�يل خط ال�شكك احلديد الذي يربط 
بني ني�ي�رك وني�هيفني وهارتف�رد مما قادها اإىل �شل�شلة 
من عمليات اال�شتح�اذ التي جعلتها مهيمنة يف قطاع النقل 

عرب ال�شكك احلديد يف والية ني�اإنكالند.
وول  �شارع  يف   24 رقم  حمتال   1914 عام  يف  بنائه  ومنذ 
ك�(  اأند  م�رغان  بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  مقر  بقي  �شرتيت، 
ط�يلة  ولعق�د  م�رغان(  اأوف  )هاو�ض  با�شم  املعروف 
املكان االأهم يف قطاع املال االأمريكي. ويف ظهرية ال�شاد�ض 
ع�شر من �شبتمرب/اأيل�ل 1920 حدث تفجري هائل اأمام مقر 
 400 جرح  عن  واأ�شفر  �شخ�شًا   38 بحياة  اأودى  امل�ؤ�ش�شة 
جرى  التفجري  حدوث  من  دقائق  وقبيل  اآخرين،  �شخ�ض 
�شارع  من  زاوية  يف  يقع  للربيد  �شندوق  يف  حتذير  اإيداع 
�شيدار وبرودواي، وجاء يف هذا التحذير ما يلي: تذكروا لن 
نت�شامح بعد، اأطلق�ا �شراح ال�شجناء ال�شيا�شيني اأو �شيك�ن 

امل�ت م�شريكم، الت�قيع مقاتل� الف��ش�يني االأمريكيني".
يقف  من  ه�ية  ب�شاأن  والنظريات  االآراء  تعددت  حني  ويف 
ع�شرين  وبعد  اأنه  اإال  العمل،  بهذا  قام  وملاذا  التفجري  خلف 
عاما من التحقيقات، ا�شطر مكتب التحقيقات الفيدرايل )اإف 
اأن يكت�شف ه�ية  اآي( اإىل تعليق ملف الق�شية من دون  بي 

الفاعلني.
وه�  ديفيد�ش�ن،  هرني  �شافر   ،1914 اأغ�شط�ض/اآب  يف 
اململكة  اإىل  ك�(  اأند  م�رغان  بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  يف  �شريك 

)البنك  اإنكلرتا  بنك  مع  �شفقة  اإىل  ت��شل  حيث  املتحدة 
ح�شريًا  مكتبًا  امل�ؤ�ش�شة  من  جعلت  الربيطاين(  املركزي 
ل�شندات احلرب ال�شادرة يف اململكة املتحدة وفرن�شا، وبهذه 
ال�شفقة حت�ل بنك اإنكلرتا اإىل )وكيل مايل( مل�ؤ�ش�شة )جي 
بي م�رغان اأند ك�( وبالعك�ض، كما ا�شتثمرت امل�ؤ�ش�شة يف 
وقد  وفرن�شا،  الإنكلرتا  احلربية  للمعدات  املجهزة  ال�شركات 
التم�يل  اأن�شطة  من  اأرباح  حتقيق  من  امل�ؤ�ش�شة  ذلك  مكن 

وال�شراء التي قامت بها احلك�متان االأوروبيتان.
وخالل عقد الثالثينيات من القرن املا�شي ا�شطرت م�ؤ�ش�شة 
)جي بي م�رغان اأند ك�(، وب�شبب �شدور ما عرف بقان�ن 
م�شرفا  ك�نها  بني  العمل  تختار  اأن  )غال�ض-�شتيغ�ل(، 
جتاريا اأو م�شرفا ا�شتثماريا، وقد اختارت امل�ؤ�ش�شة العمل 
باعتبارها م�شرفا جتاريا وذلك بف�شل ال�شمعة التي اكت�شبتها 
اأعقبت  التي  الفرتة  يف  ربحية  االأكرث  امل�ؤ�ش�شة  باعتبارها 
التح�ل يف �ش�رتها ومهماتها،  العظيم. واأمام هذا  الك�شاد 
�شركاء  ب�شمنهم  امل�ؤ�ش�شة،  يف  ال�شركاء  من  العديد  �شعى 
)م�رغان  بـ  االآن  يعرف  اأ�شبح  ما  يبدوا  الأن  دريك�شيل،  يف 
يف  )م�رغان(  ا�شم  اعتبار  يف  �شائع  خطاأ  وثمة  �شتانلي(، 
بيريب�نت  جل�ن  االأخري  اال�شم  باأنه  �شتانلي(  )م�رغان 
م�رغان،  لهرني  االأخري  االإ�شم  ال�اقع  يف  اأنه  اإال  م�رغان، 
ك�(،  اأند  م�رغان  بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  يف  �شريكا  كان  الذي 
ك�(  اأند  بي م�رغان  )جي  م�ؤ�ش�شة  1940 حت�لت  عام  يف 
م�ؤ�ش�شة  مع  اندجمت   1959 عام  ويف  م�شاهمة  �شركة  اإىل 
)غارانتي ترا�شت ك�مباين اأو ني�ي�رك( لت�شكالن )م�رغان 
غارانتي ترا�شت ك�مباين(، وبعد ذلك بع�شرة اأع�ام، اأقدمت 
ا�شم  حتت  قاب�شة  م�شرفية  �شركة  تاأ�شي�ض  على  االأخرية 
)جبي بي م�رغان اأند ك�(، وبحل�ل اأواخر الت�شعينيات من 
القرن املا�شي مت اال�شتح�اذ على )جي بي م�رغان اأند ك�( 
ال�شركة  ا�شم  ليتح�ل  مانهاتني(  )ت�شي�ض  م�ؤ�ش�شة  قبل  من 

املندجمة اجلديدة اإىل )جي بي م�رغان ت�شي�ض اأند ك�(. 
وقد �شمح قان�ن )غرام-ليت�ض-بيلي( الذي رفع القي�د التي 
بي  )جي  مل�ؤ�ش�شة  )غال�ض-�شتيغ�ل(  قان�ن  عليها  انط�ى 
م�رغان ت�شي�ض اأند ك�( الأن تتح�ل اإىل م�شرف ا�شتثماري 
اال�شتثمار  اإىل  فاإ�شافة  جتاريًا،  م�شرفًا  ك�نها  جانب  اإىل 
اخلا�شة  امل�شرفية  اخلدمات  االآن  امل�ؤ�ش�شة  تقدم  امل�شريف 

وخدمات احل�ش�ض اخلا�شة. 
ت�شي�ض(  م�رغان  بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  اأقدمت   2006 عام  يف 
لتتمكن  �شريفي�شيز(  فاندينغ  )ك�لغيت  م�ؤ�ش�شة  �شراء  على 

من تاأ�شي�ض م�ؤ�ش�شة )ت�شي�ض( لتم�يل التعليم.
بي  )جي  م�ؤ�ش�شة  اأعلنت   2006 عام   من  ني�شان   7 يف 
االئتمان  وحدة  مبادلة  على  عزمها  عن  ت�شي�ض(  م�رغان 
التابعة لها مقابل �شبكة اأن�شطة التجزئة امل�شرفية واالأعمال 
ال�شغرية التابعة اإىل "بنك اأو ني�ي�رك اأند ك�". ومب�جب 
ال�شفقة قدرت اأعمال ال�شبكة التابعة اإىل البنك االأخري بنح� 
3.1 مليار دوالر يف حني قدرت قيمة وحدة االئتمان التابعة 
اإىل )جي بي م�رغان ت�شي�ض( بنح� 2.8 مليار دوالر، وقد 
منحت ال�شفقة م�ؤ�ش�شة )جي بي م�رغان ت�شي�ض( اإمكانية 
اإ�شافة 338 فرعا اإىل فروعها ونح� 700 األف زب�ن جديد 

لها يف واليات ني�ي�رك وني�جري�شي واإنديانا االأمريكية.

تاريخ املوؤ�ش�شات امل�شرفية  الأمريكية  
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بحل�ل منت�شف خم�شينيات االلف وثمامنئة تراكمت 
�ش�اء  حٍد  على  االأع�شاء  وغري  االأع�شاء  على  الدي�ن 
من  و  املالية  امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  على  �شلبا  اثر  ما 
لل�شمان  الرتاكمات كانت يف �شركة اوهاي�  احد هذه 
تكتب  تكن  مل  م�ؤ�ش�شة  هي  و  احلياة  على  التامني  و 

�شندات تامني، بل تعمل ب�شفة م�ؤ�ش�شة اإيداع.
احلديد  ال�شكك  اأ�شهم  يف  الكبري  اال�شتثمار  واأدى 
انتهى  ال�شكك  �شناعة  يف  م�شاكل  وجــ�د  اىل  اإ�شافة 
اآب/ �شهر  يف  اليـــف  اوهــايــ�  م�ؤ�ش�شة  انــهــيــار  اىل 

اوهاي�  م�ؤ�ش�شة  ار�شلت  الف�شل  بذلك  و  اغ�شط�ض 
تدم  مل  انه  من  بالرغم  و  بال�ش�ق  ع�شفت  ريحًا  اليف 
هذه االنتكا�شة فرتة ط�يلة اال انها بالنتيجة و بالف�شل 
اأدت  اوهاي�  ب�شركة  املرتبطة  باالأ�شهم  �شاحبها  الذي 
من  كــان  الــذي   1857 �شنة  يف  االقت�شادي  الذعر  اىل 

ا�شد االنتكا�شات يف تاريخ التبادالت.
ان املفرح باالأمر ه� بالرغم من انخفا�ض االأ�شهم ب�شكل 
وبعد  االأمـــد،  ق�شري  كــان  االنخفا�ض  ذلــك  ان  اال  حــاد 
االأ�ش�اق  واجهت   1857 �شنة  يف  جرى  مما  التعايف 
تراجعًا اآخر تزامن مع احلرب االأهلية، وما ان انتهت 
اآخر  بارتفاع  ال�ش�ق  تــ�ازنــت  حتى  االأهلية  احلــرب 
وتغريت طبيعة ووال �شرتيت كذلك واأ�شبحت عملية 
كانت  مما  ن�شاطًا  اأكرث  املالية  )املنطقة  يف  التداوالت 
عليه يف الفرتة التي �شبقت احلرب( هذا ما كتبه �ش�بيل 
ال�شم�شرة  �شركات  حلت  "قد  اأي�شًا  �ش�بيل  ويكتب 
ومكاتب التامني حمل معظم اال�شطبالت والعديد من 
احلانات وبذلك تغري ق�ام �شارع ووال �شرتيت متخذا 
ال�شم�شرة  ومكاتب  امل�شارف  قالب  اأ�شا�شي   وب�شكل 
ي�منا  اىل  متيزه  ومــازالــت  ميزته  والــتــي  والــتــامــني 
وان  بالتط�ر  املالية  االأ�شهم  �ش�ق  وا�شتمرت  هذا"، 

كانت ال تخل� م�شريتها من بع�ض املطبات.
التجارة عرب  التكن�ل�جي يف ت��شيع  االبتكار  �شاهم 
البالد و�شرعت م�ؤ�شرات االأ�شهم الكهربائية من وترية 

بيانات ا�شعار االأ�شهم يف �ش�ق ني�ي�رك و اال�ش�اق 
التبادالت  الهاتف طريقه يف  االأخــرى، وكان الخرتاع 
يف 1878 حيث انه يربط ال�شما�شرة بع�شهم مع بع�ض 
زادت  ال�شم�شرة، حيث  �شركات  مع  التبادل  ميدان  يف 
�ش�ق  يف  الع�ش�ية  على  الطلب  من  التط�رات  هــذه 

التبادالت.
وبحل�ل عام 1869 ت��شعت الع�ش�ية لت�شمل 1.060 
دوالر    7.700 بقيمة  و  الــبــيــع  ــادالت  ــب ت يف  مــقــعــدًا 
ومقارنة ب�شنة 2005 والتي بلغت 111.594 دوالرًا و 
مقارنة ً مع ا�شعار  1817 مع اأ�شعار 2005 التي متثل 

اأكرث من 300 �شعف.
بعد  و  قبل  وقــع  الــذي  املــايل  االقت�شادي  الــذعــُر  زاد 
احلرب االأهلية من املخاوف التي متح�رت بخ�ش��ض 

ن�شاطات تنظيمات التبادالت التجارية.
ويرى اأهل اجلن�ب �ش�ق ني�ي�رك لالأ�شهم املالية على 
انه م�شدر مل�شاكل اجلن�ب املالية وقال�ا: ان ت�شرف 
مت�قعة  غري  وبطريقة  اجلن�ب  على  اثر  ال�شمال  اأهل 
الت�شارب  �شمعة  تاأخذ  ال�ش�ق  ان  بها،  مرغ�ب  وغري 
ـــذي تــفــاقــم وكــمــا ه�  االقــتــ�ــشــادي املــطــلــق الــعــنــان ال
يعتقد  املثال،  �شبيل  فعلى  االأهلية،  احلرب  بعد  معتقد 
ال�شم�شار  التي قام بها  الفا�شلة  الكثريون ان املحاولة 
ال�شهري جاي غ�لد الحتكار الذهب قد اأدت اىل ح�ش�ل 
والع�شرين  اخلام�ض  يف  االأ�ش�د  اجلمعة  ي�م  كارثة 
اأدى  1870حــيــث  عــام  مــن  اأيل�ل/�شبتمرب  �شهر  مــن 
باأ�شعار اال�شهم وكان هذا  الف�شل اىل تراجع حاد  هذا 

مبثابة خراب مايل للعديد من امل�شتثمرين.
ومتــيــز هـــذا الــ�ــشــ�ق بــالــعــديــد مــن فـــرتات االزدهــــار 
اأواخر  يف  الب�ر�شة  �ش�ق  به  ات�شمت  الذي  والك�شاد 

�شبعينيات االألف وثمامنئة.
االعمال  يف  النق�ض  ب�شبب  ال�شم�شرة  دور  اإغــالق  مت 
باملئة،  اخلــمــ�ــشــني  اىل  الــعــ�ــشــ�يــة  ــعــار  اأ�ــش وهــبــ�ط 
وبالرغم من هذا ا�شرتجعت ال�ش�ق عافيتها على االأقل 
اىل فرتة اال�شتغاثة التي تلتها، فكان الذعر االقت�شادي 
اأق�ى االنتكا�شات يف كل  يف 1893 ميثل واحدة من 

من االقت�شاد و�ش�ق االأ�شهم املالية.
يبدو ان هذا االزدهار و الك�شاد املتتاليني يف احل�ش�ل 
ويناق�ض  معًا،  واالقت�شادية  املالية  االأ�ش�اق  يف  ظهر 
البع�ض اأمر و�شع نظام م�شريف مركزي لي�شاعد على 
خلق �ش�ق مالية مت�ازنة، واأخذت حركة اإن�شاء نظام 
جمراها  ت�ازنا  اعقد  �ش�ق  خلق  و  مركزي  م�شريف 

احلقيقي يف بدايات االلف والت�شعمئة.

حاالت االزدهار والك�ساد يف املئة �سنة املا�سية
مليء  املالية  االأ�شهم  �ش�ق  ن�شاأة  من  االأول  القرن  اإن 
باأل�ان من التقدم واالزدهار والرتاجع فبداًل من تقدمي 
نظرة �شاملة على االأ�ش�اق يف 1900 من املفيد الرتكيز 
وبعملية  بال�ش�ق  اأثـــرت  حا�شمة  حلقات  اربــع  على 

تط�ر 
منها: الذعر االقت�شادي و االنهيار يف 1907 واالنهيار 
يف  واالنهيار   1987 يف  واالنهيار   1929 يف  العظيم 
الت�شابه  اأوجــه  بع�ض  عن  النظر  بغ�ض   2000 �شنة 
والظروف التي اأدت اىل ذلك وكيف اأثرت هذه االأحداث 

يف ت�شنيف ال�ش�ق حتى ي�منا هذا.

الذعر الذي ح�سل يف 1907:
انه  الــعــقــد االأخــــري مــن 1800 عــلــى  يــ�ــشــار اىل  كـــان 
املتحدة  الـــ�اليـــات  تــاريــخ  يف  ــذهــبــي(  ال )الــعــ�ــشــر 
ذات  الفرتة  هــذه  كانت   يبدو  ما  فعلى  االقت�شادي، 
ت��شع اقت�شادي مطلق العنان فُجنَيت ثروات طائلة 
اأ�شماء كل من  وتبددت بعدها تلك الــرثوات ورادفــت 
روك فلر كارينجي وم�رجان رادفت تعزيز �شناعات 
فقد  وبذلك  والتم�يل  احلديد  وال�شكك  ال�شلب  مثل 
خلق�ا ما ي�شمى بنظام الثقة الذي اأدار اال�شتثمارات 

اال�شتثمار  من  اجلزء  وبهذا  اال�شتثمارية  وامل�شارف 
الثقة  "بنظام  ي�شمى  مــا  وخلقت  املــ�ــشــارف  ظــهــرت 
و�شمانات  العامة  واملــ�ــشــارف  لال�شتثمار  املالية" 
ال�شركات وكان لهذا التداخل اأن يخلق �شركة مل يكن 

مرحبًا بها على ال�شعيد العاملي.
وعلى اثر هذا الت��شع االقت�شادي والت��شع التجاري 
التقدمية  احلركة  من  ق�ته  زيــادة  ي�شتمد  اأخــذ  الــذي 
االأهمية  براين  جينغ  اأيــام  يف  اأبــرزت  التي  ال�شعبية 
ال�طنية، وقاد ثي�دور رو�شفيلت الذي ا�شتهر حمليًا 
اأدارة  ــك  ذل بعد  وتــراجــعــت  الــعــقــ�د(  )�ــشــانــع  با�شم 

رو�شفيلت بن�شاطاتها ال�شناعية واأرباحها املالية.
و كجزء من نظام الثقة )وه� نظام مت و�شعه كنظام 
النظام االقــتــ�ــشــادي(  مت  رقــابــة على جــزء كبري مــن 
دخلت  التي  الق�انني  ت�شريعات  مــن  العديد  مترير 
التاريخ منذ ذلك ال�قت و مت ت�شليم قرارات املحكمة 

التي اأثرت بدورها على ال�ش�ق املالية.
وكان قان�ن الغذاء و الدواء و قان�ن هيب�ن يف �شنة 
1906 له الدور يف تق�ية ال�شلطة الرقابية على الهيئة 

التجارية االحتادية التابعة للحك�مة الفيدرالية.
وقيد هذا القان�ن ما ميكن لل�شكك احلديد نقله، ولعل 
اأكرث االعمال ماأ�شاوية هي التي وقعت يف اغ�شط�ض/

الندي�شل  م�نتني  و  كين�شيا  القا�شي  اعلن  عندما  اآب 
انديان  اوف  اويل  �شتانديرد  �شركة  �شيتم تغرمي  انه 
اأكرث  مبلغًا قدره 29.400.000 دوالر )اأي ما يعادل 
من 612 ملي�ن دوالر يف عام 2005( وذلك لقب�ل هذه 
ال�شركة احل�ش�مات من زبائنها ب�ش�رة غري قان�نية، 
ومنذ ان بلغ جمم�ع االأ�ش�ل املالية 10 ماليني دوالر 
وقعت الغرامة على ال�شركة االأم وهي �شركة �شتاندرد 
اويل اوف ني�جر�شي، وكان هذا احلكم بداية تراجع 
وبذلك  اويــل  �شتاندرد  روكفيلر  جــ�ن  امرباط�رية 
فانها القت الظالل الكثيفة على �ش�ق االأوراق املالية.

و1907   1906 يف  ح�شلت  التي  االأحــداث  القت  فقد 
بظالل  الفت�ر يف �ش�ق االأ�شهم املالية و كما ه� مبني 
يف ال�شكل  2.1 )تدل هذه اال�شرطة املظللة يف ال�شكل 
ت�شتند  انها  حيث  الرك�د  فــرتات  على  م�ؤ�شرات  هي 
هذه  ان  و  االقت�شادية  للبح�ث  ال�طني  املكتب  على 
الت�اريخ هي الت�اريخ املعتمدة يف ت�اريخ الرك�د 
االقت�شادي( ازدادت اأ�شعار االأ�شهم وب�شكل كبري كما 
اأعقاب  ه� م��شح يف )م�ؤ�شر داو ج�نز ال�شناعي( 

انتكا�شة1903.
�شنة 1904 زيادة حمققة  االأ�شهم يف  وي�ؤ�شر م�ؤ�شر 
بن�شبة 42 باملئة، ودفعت التجارة بداية 1906 م�ؤ�شر 
داو ج�نز اىل ما ف�ق املئة نقطة وللمرة االأوىل يف 
نقطة  املئة  هذه  رفعت  بذلك  و  املالية  االأ�شهم  تاريخ 

قيمتها اىل ما ف�ق 1906.

االأرباح التجارية امل�ستقبلية
يف  بال�شعف  يتعلق  ما  يف  متزايد  قلق  هنالك  وكــان 
الطفرة  هذه  مت�ل  كانت  التي  امل�شرفية  امل�ؤ�ش�شات 
ويف ربيع �شنة 1907 بداأت �شل�شلة من االنحدارات 

يف ا�شعار اال�شهم.
با�شعار  االنتقالة  هــذه  يف  الرئي�ض  العامل  كــان  و 
الهادي  املحيط  احتـــاد  �شركة  يف  و  املالية  اال�شهم 

لل�شكك احلديد.
ا�شتماع  جل�شة  االحتادية  التجارية  الهيئة  وافتتحت 
هاري  ادوارد  املم�ل  ن�شاطات  يف   1907 بداية  يف 
باال�شهم  هاري  جتارة  على  فيها  الرتكيز  وقع  و  مان 
املالية التابعة لل�شكك احلديد وخ�ش��شًا عندما ان�شاأ 
العديد من امل�شالح امل�شيطرة يف �شركات عدة لل�شكك 
الت�شهيالت  ي�شمن  ان  مــان  هــاري  وحـــاول  احلــديــد 
اإ�شافة اىل �شيطرته على  التي  العديد من املدون  يف 
احتاد املحيط الهادئ �شت�ؤثر ب�شكل كبري يف اإعطائه 
ال�اليات  مــن  احلــديــد  ال�شكك  مــرور  على  ال�شيطرة 
اال�شتماع  جل�شات  ا�شتمرار  من  بالرغم  و  املتحدة 
اأيام عدة لكن امل�شتثمرين مل يزال�ا غري متاأكدين من 

ارتفاع اال�شهم. 

ــــة ــــي ــــال ــــــم امل ــــــه ــــــش ــــــوق الأ� �ــــــش
اجلزء ال�سابع

تاأليف: ريك هافر& �سكوت هني

ترجمة: ا�سالم عامر
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على  قب�شتها  مــن  ت�شد  املالية  االأزمـــة  كانت  حــني 
الرئي�ض  راح  العام،  هذا  مبكرًا  العاملي  االقت�شاد 
الراأ�شمالية  ــاأن  ب �شافيزيتنباأ  ه�غ�  الفنزويلي 
النا�شئ  املــايل  التعايف  فــاإن  واالآن  لها،  خال�ض  ال 
اقت�شاد  ل�شحب  مــيــااًل  يبدو  امل�شنَّعة  الـــدول  يف 
فنزويال املعتمد على النفط خارج م�شاره املنحدر، 
ليحافظ عليه و مينعه من اأن ي�شري �شررًا اإ�شافيًا 
خ�زيه  تعليق  يف  جــاء  كما  العاملي،  الـــرتدي  يف 

اأوروثك� على ال��شع االقت�شادي هناك.
يف  باملئة  بن�شبة2.4  انكم�ض  ــذي  ال فاالقت�شاد، 
بالكاد  اإال  ينم�  يكن  ومل   2009 من  الثاين  الربع 
يف الربع االأول، يبدو االآن على طريق اال�شتقرار، 
ويتنباأ اقت�شادي�ن متخ�ش�ش�ن بانكما�ٍض اأقل من 
1 باملئة بالن�شبة لل�شنة بكاملها وبنم�ٍّ ن�شبته نح� 
عن  �شا�شع  ب�ن  وه�  ــ  املقبلة  ال�شنة  يف  باملئة   1
 7 مت��شطه  بلغ  الــذي  الن�شيط  ال�شن�ي  الت��شع 
الـ 5 باملئة يف  بــدءًا من عام 2004 وزيــادة  باملئة 

عام 2008.
ــتــنــبــ�ؤات االإيــجــابــيــة حــديــثــًا عــالمــة عــلــى اأن  وال
التم�يالت الفنزويلية اآخذة يف التح�شن مع ع�دة 
�شعر البرتول اإىل نطاق الـ 70 دوالرًا، وه� الذي 
 2008 متــ�ز  يف  للربميل  دوالرًا   147 مــن  هبط 

يت�شبب  اأوائل 2009، والنفط  اإىل 40 دوالرًا يف 
يف 90 باملئة من عائدات الت�شدير وميّ�ل تقريبًا 
مت�يالت  ترتفع  وهكذا  احلك�مي،  االإنفاق  ن�شف 

فنزويال وتنخف�ض وفقًا ل�شعره.
يف  حــادًا  انكما�شًا  املالية  التقييدات  اأحدثت  وقد 
ال�شرائية  الــقــ�ة  وهبطت  الت�شنيعي،  الــقــطــاع 
اال�شتهالكية مبقدار 3 باملئة تقريبًا يف هذه ال�شنة، 
بينما بلغ الت�شخم معداًل �شن�يًا بن�شبة 2،26 باملئة 

يف مت�ز، و هي اأعلى ن�شبة يف اأمريكا الالتينية.
حك�مة  قامت  الــعــائــدات،  يف  النق�ض  مل�اجهة  و 
كما  حللفائها،  املمن�ح  الــدعــم  بتخفي�ض  �شافيز 
التي  النفط،  بالن�شبة مل�شاريع  ال�شيء نف�شه  فعلت 
فاأّجلت  الفنزويلي،  االقت�شاد  ــدة  زب و  خبز  هــي 
باليني   4 بكلفة  م�شفاة  اإن�شاء  املثال،  �شبيل  على 
اأ�شد  �شداد  �شروط  وفر�شت  نيكاراغ�ا  يف  دوالر 
الكاريبي مب�جب  على النفط املقدم لبع�ض بلدان 
الداخلية،  اجلبهة  وعلى  بيرتوكاريب،  اتفاقية 
قامت احلك�مة م�ؤقتًا بت�شذيب اإنفاقها وزادت من 
�شريبة القيمة امل�شافة من 10 باملئة اإىل 12 باملئة 

من اأجل تغطية عجز امليزانية.
اإن امل�شايق االقت�شادية قد عّمقت االنق�شامات بني 
القطاع اخلا�ض و�شافيز، كما تعّمق التعار�ض  بني 
وم�شتقبل  االقت�شادية  ال�شيا�شة  ب�شاأن  الطرفني 
البلد بعد انقالب 2002 الفا�شل، الذي زعم �شافيز 

خطط�ا  قد  االأعمال  رجــال  من  املعار�شة  قــادة  اأن 
له.

تاأميم  الب�ليفارية  �شافيز  ثــ�رة  ت�شمنت  ولقد 
واالت�شاالت،  الكهرباء،  قطاعات  يف  ال�شركات 
اأخرى،  و�شناعات  واال�شمنت  واحلديد  والنفط، 
اإىل  اأوامــرهــا  الفنزويلية  ال�شلطات  واأ�ــشــدرت 
ال�كالء باحتالل معامل القه�ة، والرز، واملعكرونة، 

بزعم االنتهاكات املنتظمة.
نظره  وجهات  اأظهر  قد  الفنزويلي  الرئي�ض  وكان 
يف  تعليقاته  يف  جاء  كما  العلن،  اإىل  اال�شرتاكية 
ال  الراأ�شمالية  "اإن  قـــال:  حــني  الــعــام  هــذا  اأوائـــل 

خال�ض لها، الراأ�شمالية تنهار"!
ن�ش�ب  يف  ــادي  ــ�ــش ــت االق ــهــبــ�ط  ال تــ�ــشــبــب  وقـــد 
الإ�شناد  منها  حمــاولــٍة  ويف  جمــــّددًا،  اال�ــشــطــراب 
احتياطي عملتها االأجنبية، قامت احلك�مة ب�شبط 
املعدل  عند  للم�شت�ردين  املتاح  الـــدوالرات  مبلغ 
الر�شمي، وه� حترك خنق القطاع اخلا�ض، الذي 
اخلام،  وامل�اد  امل�شت�ردة  التجهيزات  على  يعتمد 
االفتقار  باأن  رودريغيز  علي  املالية  وزير  اأقر  وقد 
اإىل الدوالر اأدى اإىل التده�ر بن�شبة 8.5 باملئة يف 
نتاج الت�شنيع يف الربع الثاين من ال�شنة، ويتنباأ 
قيمة  بانخفا�ض  املتخ�ش�ش�ن  املالي�ن  املحلل�ن 
املحدد من احلك�مة، من  الر�شمي،  ال�شرف  معدل 
للدوالر ال�احد  اإىل 3.15 ب�ليفار  2.15 ب�ليفار 

اأ�ــشــحــاب االأعــمــال التجارية  ــعــام، واتــهــم  ال هــذا 
احلك�مة اأي�شًا با�شتخدام اأ�شليب جائرة لل�شيطرة 

على املنتجني املتخ�ش�شني.
وقال ل�ي�ض فن�شنت لي�ن، وه� اقت�شادي ورئي�ض 
اأحدثت  قــد  احلــكــ�مــة  "اإن  كــراكــا�ــض:  يف  �شركة 
عليها،  لل�شيطرة  االأعــمــال  قطاعات  يف  املــخــاوف 
فالتهديدات- بل ما ه� اأكرث من ذلك- هي االآليات 

الإرهاب اأ�شحاب االأعمال".
يف  اخلا�ض  امل�شروع  فــاإن  ال�شراع،  من  وبالرغم 
يزال مي�شك ب�فرة  فنزويال وما  ازدهــار يف  حالة 
اأ�شاف  الذي  لي�ن،  قال  كما  املربحة،  الفر�ض  من 
"اأن هناك كمية من املال تدور من خالل  اإىل ذلك: 
تك�ين  التجارية  االأعمال  وت�ا�شل  االقت�شاد  هذا 
املـــال وفر�شة  الـــتـــ�ازن:  مــا يحفظ  وذلـــك  املـــال، 

العمل".
ـــارك ويــ�ــشــربوت، املــديــر املــ�ــشــاعــد ملركز  ـــال م وق
البح�ث االقت�شادية و ال�شيا�شية يف وا�شنطن: اإن 
خماوف اأ�شحاب االأعمال قد ب�لغ بها واإن الكثري 
االأمد"،  الط�يلة  اخل�ش�مة  من  ينبع  امل�شكلة  من 
التنفيذيني  لكن  احلك�مة،  يكره  اخلا�ض  فالقطاع 
باملنطق  يت�شم�ن  املـــال  تك�ين  يــريــدون  الــذيــن 
اأ�شا�شًا، فهم يرون اأن االقت�شاد �شريع النم� يك�ن 

مع الفر�ض امل�ؤدية اإىل الربح".
             Latin trade /عن

القــت�شــاد الفـنـزويلي..
ــص! ــا� ــاع اخل ــط ــق بــن ثــوريــة �ــشــافــيــز ومــنــطــقــيــة ال
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ارها�شات امل�شتثمرين
 عبا�ض الغالبي

املثلى  اال�شتثمارية  البيئة  كنف  يف  امل�شتثمرين  ارها�شات  تذوب 
ت�فرت  فكلما  كبرية،  جذب  عنا�شر  تخلق  التي  املعايري  املكتملة 

البيئة اخل�شبة انتع�ض اال�شتثمار فيها.
ويف العراق كانت ثمة ارها�شات ت�اجه امل�شتثمرين وتقف حائال 
قان�ن  بحيثيات  ماتتعلق  منها  اال�شتثمارية  ال�شاحة  ولــ�ج  اأمــام 
ومنها  اال�شتثمارية،  الفر�ض  بطبيعة  مايتعلق  ومنها  اال�شتثمار 
ومنها  العراق،  يف  املتاحة  اال�شتثمارية  الفر�ض  بطبيعة  مايرتبط 
مع  مت�از  ب�شكل  ت�شري  عمل  واآلــيــات  بــاأجــراءات  ماتتعلق  اي�شا 
والت�شهيالت  والنقل  واالت�شاالت  امل�شرفية  كاملنظ�مة  اال�شتثمار 

االخرى التي تقع خارج حيثيات قان�ن رقم 13 ل�شنة 2003.
امل�شتثمرين،  دخــ�ل  امــام  مهمة  عقبات  �شكلت  االرها�شات  وهــذه 
بحيث كان البد للحك�مة ان تعمل على ازالتها عن طريق اجراءات 
كفيلة بجذب امل�شتثمرين التي بداأت باأجراء تعديالت على حيثيات 
يف  امل�شتخدمة  االرا�ــشــي  ملكية  تخ�ض  التي  وال�شيما  القان�ن 
الكبري  اال�شتثماري  الت�جه  عن  ف�شال  هــذا  اال�شتثمار،  م�شاريع 
الذي بدت مالحمه جلية يف من� امل�ازنة اال�شتثمارية للعام املقبل 
2010 وامل�ؤمترات التي عقدت 
خالل الن�شف االخري من العام 
للكثري  عر�شت  والتي  احلــايل 
التي  اال�شتثمارية  الفر�ض  من 
ال�شركات  معها  تفاعلت  ما  اأذا 
املتطلعة اىل الدخ�ل يف �ش�ق 
العمل العراقية، فاأنها �شتحدث 
خمتلف  يف  ـــة  ـــي ـــ�ع ن نـــقـــلـــة 
ان  اإال  االقت�شادية،  القطاعات 
هذا التفاعل مل يبُد وا�شحا حتى 
اللحظة فال زال الت�ج�ض يالزم 
ل�شبب  االجــانــب  امل�شتثمرين 
اخلرق  بعد  ال�شيما  الآخـــر  اأو 
بغداد  يف  ح�شل  الــذي  االمني 
خالل ال�شهر املا�شي والذي قد 
يعطي ر�شالة به�شا�شة ال��شع 
االمــنــي الــــذي يــعــد مــن اأوىل 
الناجح  اال�شتثمار  ــ�يــات  اأول
م�ؤداه  يــ�ؤدي  والــذي  والفاعل 
اقت�شادية  دورة  احـــداث  اىل 
تفعيل  عــلــى  ـــــادرة  ق نــ�ــشــيــطــة 

القطاعات االخرى.
ومـــــن هـــنـــا فــــــاأن الـــ�ـــشـــرورة 
ت�شتدعي العمل على ازالة هذا 
الت�ج�ض الذي يالزم ال�شركات 
اال�شتثمار  دخــ�ل  يف  الراغبة 
�شعيا اليجاد مناخ ا�شتثماري هائل يف ظل حجم امل�شاريع املقرتحة 
حيثيات  تت�شمنه  ومــا  املقبل  للعام  اال�شتثمارية  املــ�ازنــة  خــالل 
من  التخطيط  وزارة  اعــدادهــا  على  تعمل  التي  اخلم�شية  اخلطة 
وللقطاعات  متن�عة   م�شاريع  وهي   ،2015 عام  اىل   2010 العام 
االقت�شادية كافة، وكذلك فان العمل الزالة هذه االرها�شات ال تلقى 
قبل  من  اجله�د  ت�شافر  تتطلب  ما  بقدر  بعينها  واحــدة  جهة  على 
االدارية  والكفاءات  واالكادميية  والت�شريعية  التنفيذية  اجلهات 
افكار  بل�رة  على  للعمل  اال�شتثمار  بفقه  اخلبرية  واالقت�شادية 
من  فيها  خ�شبة  مثلى  ا�شتثمارية  ببيئة  االتيان  �شاأنها  من  وروؤى 
املعايري ما ت�ازي وتكافئ املعايري الدولية، وهي لن تك�ن مبناأى 
عن القائمني على القرار االقت�شادي، حيث ان ال�شرورة يف اأغلب 
االحيان تتطلب اال�شتفادة من جتارب االخرين وتالقح االفكار فيما 
وانت�شال  براالمان  اىل  بال��ش�ل  كفيلة  طرق  اىل  لل��ش�ل  بينها 
النفط  �شباته ورك�ده واعتماده على قطاع  ال�طني من  االقت�شاد 
وروافد  م�شادر  اىل  لالنفتاح  حماولة  ادنى  دون  من  ريعي  ب�شكل 
ال�شياحة  عجلة  وحتــريــك  االنتاجية  القطاعات  كتفعيل  اأخـــرى 

واالنتقال تدريجيا من دون عجالة اىل اآليات اقت�شاد ال�ش�ق.

االرها�سات �سكلت عقبات 
مهمة امام دخول امل�ستثمرين، 
بحيث كان البد للحكومة ان 
تعمل على ازالتها عن طريق 
اجراءات كفيلة بجذب 
امل�ستثمرين التي بداأت باأجراء 
تعديالت على حيثيات القانون 
وال�سيما التي تخ�ض ملكية 
االرا�سي امل�ستخدمة يف م�ساريع 
اال�ستثمار، هذا ف�سال عن 
التوجه اال�ستثماري الكبري 
الذي بدت مالحمه جلية يف منو 
املوازنة اال�ستثمارية للعام املقبل 
2010 واملوؤمترات التي عقدت 
خالل الن�سف االخري من العام 
احلايل والتي عر�ست للكثري من 
الفر�ض اال�ستثمارية التي اأذا ما 
تفاعلت معها ال�سركات املتطلعة 
اىل الدخول يف �سوق العمل 
العراقية

abbas.abbas80@yahoo.com
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 علي الكاتب

تعد ال�ش�رجة ال�ش�ق التجارية الرئي�شة لي�ض 
فهي  كــلــه،  الــعــراق  بــل يف  بــغــداد فح�شب،  يف 
االأخــرى ويت�افد  االأ�ــشــ�اق  االأكــرث �شهرة بني 
للح�ش�ل  و�ش�ب  حدب  كل  من  الزبائن  اليها 
على الب�شائع وال�شلع املختلفة  التي يبتغ�نها 
من  للبيع  اأم  املبا�شر  لال�شتهالك  اأكانت  �ش�اء 
الزحامات  ان  اإال  املــفــرد،  حمــال  اأ�شحاب  قبل 
اأج�ر  وارتفاع  االإرهابية  واحل�ادث  املرورية 
النقل من واىل منطقة ال�ش�رجة جعلت امل�اطن 
يرتدد يف الت�جه اىل �ش�ق ال�ش�رجة االأ�شلي 
الذي يقع و�شط بغداد والتفكري يف البحث عن 
�شكناه  حمــل  مــن  قريبة  تك�ن  بديلة  اأ�ــشــ�اق 
ارتبط  ملعنى  القدمية  الت�شمية  ذات  وحتمل 
االأ�شلية  ال�ش�ق  هــذه  من  بالتب�شع  مبخيلته 
واالأ�شيلة، وبرغم كرثتها وتعدد املناطق التي 
اأم غربها  العا�شمة  ت�جد فيها �ش�اء يف �شرق 
اأم �شمالها اال ان الالفت للنظر انها  اأم جن�بها 
االآونة  النظري يف  اإقبااًل منقطع  ت�شهد  جميعها 
ال�ش�رجة  ب�ش�ق  ت�شميتها  االأخــرية، الرتباط  
والأ�شباب  العا�شمة  قلب  يف  الــ�اقــع  االأ�شلي 
العراقي والبغدادي  امل�اطن  لتف�شيل  قد تع�د 
الذي  املف�شل  ل�ش�قه  الت�شمية  لهذه  حتــديــدا 
اعتاد منذ ال�شغر على التب�شع منه وهي عادة 
تلك  لك�ن  او  معا،  واالأبناء  االآبــاء  عليها  اعتاد 
فيها  املعرو�شة  الب�شائع  بني  جتمع  االأ�ش�اق 
مبا ي�شابه �ش�ق ال�ش�رجة االأ�شلي، فاأ�شبحت 
ال�شعب  البياع ويف  ال�ش�رجة يف  �ش�ق  هناك 
اجلديدة  بغداد  يف  ال�ش�رجة  اأ�شعار  و�ش�ق 
على  تطلق  الت�شمية  هــذه  ،ولت�شبح  وغريها 

ال�شلع  جميع  معرو�شاته  يف  يجمع  �ش�ق  اي 
التجميل  ومــ�اد  واملالب�ض  والغذائية  املنزلية 

وغريها.
لبيع  قــدوري وه� �شاحب حمال  يق�ل احلاج 
�ــشــ�ق �ش�رجة  الــغــذائــيــة اجلــمــلــة يف  املــــ�اد 
كبرية  جتارية  رواج  حركة  هناك  ان  البياع: 
وب�شبب  االأخـــرية  ال�شن�ات  يف  االأ�ــشــ�اق  يف 
التفجريات  وكــرثة  ال�شعبة  االأمنية  الظروف 
وغلق  املــروريــة  والــزحــامــات  العنف  واعــمــال 
ال�ش�ارع جعلت املتب�شع يفكر باللج�ء  بع�ض 
اىل اأ�ش�اق اقرب من �ش�ق ال�ش�رجة االأ�شلي 
اأ�شبحت  العا�شمة  ان  خا�شة  بغداد  و�شط  يف 
للمناطق  وامتدادا  كبريًا  �شكانيًا  جتمعا  ت�شم 
هذه  ملــ�اكــبــة  حديثا  اأن�شئت  الــتــي  ال�شكنية 
الزيادة، ومن هنا بداأ ن�شاط احلركة التجارية 
يف املناطق االأخرى يف �ش�احي بغداد وبداأت 
اجلملة،  جتــــارة  لت�شبح  املـــفـــرد  جتــــارة  يف 
بحاجة  يعد  مل  املتب�شع  او  االأ�ش�اق  ف�شاحب 
اىل الذهاب اىل اأ�ش�اق ال�ش�رجة القدمية، بل 
لهدر  القريبة منه جتنبًا  ال�ش�ق  ياأتي اىل  اخذ 
ال�قت واملال املطل�ب يف تنقله اىل م�قع تلك 

اال�ش�اق البعيدة.
وي�شيف: تن�شط احلركة يف ال�ش�ق من حلظات 
اإمكانية  لت�شبح  امل�شاء  وحتى  الباكر  ال�شباح 
الزحام  ب�شبب  �شعبة  الــ�ــشــ�ق  يف  الــتــجــ�ال 
والعربات  والعتالني  واملـــارة  املتب�شعني  مــن 
والب�شائع،  املـــ�اد  بنقل  اخلا�شة  واملــركــبــات 
خا�شة مع قرب حل�ل عيد االأ�شحى املبارك مما 
يعد م�ؤ�شرا على التح�شن االأمني امللم��ض الذي 
بال�شاخنة،  ت��شف  كانت  مناطق  يف  حتقق 
وكذلك ان زيادة االإقبال على التب�شع ه� م�ؤ�شر 

على ارتفاع القدرة ال�شرائية للم�اطن العراقي 
الكبري  التح�شن  بعد  امل�ظفني  ل�شريحة  خا�شة 
حدوث  يف  اأ�ــشــهــم  مــا  الـــرواتـــب  م�شت�ى  يف 
املجتمع  يف  االقت�شادية  بالنه�شة  ي�شمى  ما 

العراقي بعد �شق�ط النظام ال�شابق.
فيما يق�ل اأب� اآزاد �شاحب حمل لبيع املالب�ض  
االإقبال  ان  البياع:  مبنطقة  ع�شرين  �شارع  يف 
انــ�اعــهــا من  االألــبــ�ــشــة مبختلف  ــراء  ــش � عــلــى 
الن�شائية والرجالية ومالب�ض االأطفال اأدى اىل 
نفاد كميات كبرية من تلك ال�شلع يف املخازن ما 
البياع  �ش�رجة  �ش�ق  يف  اجلملة  جتــار  جعل 
بلغ  حيث  كبري  ب�شكل  اأ�شعارها  برفع  يق�م�ن 
ثالث  من  املتك�ن  االأطــفــال  مالب�ض  طقم  �شعر 
اىل  اجلذابة  االأ�شكال  وذات  املن�شاأ  عاملية  قطع 
الطلب  ـــادة  زي ب�شبب  ديــنــار  ــف  ال  )60( نح� 
العائالت  من  الكثري  هناك  ان  حني  يف  عليها، 
املنا�شئ  ذات  الرخي�شة  الب�شائع  عن  تبحث 
ترتاوح  التي  االأطفال  مالب�ض  من  ج�دة  االأقل 
تلقى  والــتــي  ديــنــار  3-10االف  مــن  اأ�شعارها 
املحدود  الدخل  ذوي  من  خا�شة  اكــرب  رواجــًا 

التي تتك�ن ا�شرها من عدد كبري من االأطفال.
يف  املتب�شعني  مــن  وهــ�  جــبــار  رزاق  ويــقــ�ل 
االأ�ش�اق  ان  اجلــديــدة:  بغداد  �ش�رجة  �ش�ق 
امل�اد  اأ�شعار  ارتفاع  برغم  باملتب�شعني  مكتظة 
الغذائية واالألب�شة، اال ان احلال مل يعد كما يف 
ال�شراء  باإمكانهم  اأ�شبح  فاملتب�شع�ن  ال�شابق 
خالف  على  طفيفًا  �شيئًا  االأ�شعار  ارتفعت  وان 
الفرتة ال�شابقة التي حرم فيها امل�اطن العراقي 
م�اد  من  يلزمه  ما  و�شراء  الت�ش�ق  متعة  من 
خمتلفة  كمالية  م�اد  �شراء  حتى  بل  وب�شائع، 

قد يك�ن بحاجة اليها يف وقت الحق .  

ال�شورجة تن�شطر اىل اأ�شواق متعددة 
حتمل ذات اال�سم  فـي بغداد


